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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 

 

АДФИ Агенция за държавна финансова инспекция 

АОП Агенция по обществени поръчки 

ВАС Върховен административен съд 

ВРБ Второстепенни разпоредители с бюджет 

еЕЕДОП Електронен единен европейски документ за обществени поръчки 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

КЗК Комисия за защита на конкуренцията 

ОВ на ЕС „Официален вестник“ на Европейския съюз 

ППЗОП Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки 

РОП Регистър на обществените поръчки 

СП Сметна палата 

ЦПРС Централен професионален регистър на строителя 

ЦУИГ Център за услуги и информация на гражданите 

CPV Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ  

 

Чл.1. Настоящите вътрешни правила (наричани по-долу за краткост „Правилата“) се приемат на 

основание Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съдържанието им е в съответствие с 

изискванията на ППЗОП, като определят реда и условията за: 

1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към 

които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки; 

2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, 

провеждане на процедурите и сключване на договорите; 

3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, както и реда за 

осъществяване на контрол върху тяхната работа; 

4. получаване и съхраняване на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне 

на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и 

участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, 

както и на журито; 

5. сключване на договорите; 

6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях; 

7. действията при обжалване на процедурите; 

8. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и архивиране на 

документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки; 

9. поддържане на профила на купувача; 

10. възлагане на отделни дейности от управление на цикъла на обществените поръчки на 

външни изпълнители; 

11. други разпоредби, свързани с цикъла за възлагане на обществени поръчки.  

Чл.2.(1) Правилата осигуряват спазването на основните принципи на ЗОП: 

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

2. свободна конкуренция; 

3. пропорционалност; 

4. публичност и прозрачност. 

(2) Правилата имат за цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства 

и средствата, предоставяни на Община Червен бряг от европейските фондове и програми, като 

създават условия за: 

1. законосъобразно разходване на средствата; 

2. публичност и прозрачност в цялостната дейност на администрацията в процеса на 

планиране, подготовка и провеждане на процедурите, възлагане на обществените поръчки 

и изпълнението на сключените договори; 

3. ефективен контрол в процеса на подготовка и провеждане на процедурите, възлагането на 

обществените поръчки и изпълнението на сключените договори; 

4. осигуряване на пълна, точна и  своевременна информация  при вземане на управленски 

решения, свързани с обществените поръчки; 

5. стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП, с оглед установената забрана за разделяне на 

обществените поръчки на части, с цел заобикаляне на закона; 

6. въвеждане на ефективни механизми за планиране и провеждане на обществените поръчки, 
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които да осигуряват спазването на сроковете за възлагане, по начин осигуряващ 

ефективната дейност на общинската администрация; 

7. засилване на административния капацитет на общинските служители чрез обучения в 

областта на обществените поръчки; 

8. подпомагане на общинската администрация от външни компетентни лица в процеса на 

управление на цикъла на обществените поръчки; 

9. всички други условия, необходими за своевременното, законосъобразно и целесъобразно 

разходване на публичните средства. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

Чл.3.(1) Възложител на обществени поръчки е кметът на Община Червен бряг или изрично 

определени от него длъжностни лица от администрацията. 

(2) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел 

заобикаляне на закона. 

(3) Извън случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя, правомощията му, свързани с възлагане 

на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, 

административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.  

Чл.4.(1) Кметовете на кметства в рамките на Община Червен бряг са възложители, на основание 

чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и възлагат самостоятелно обществени поръчки. 

(2) ВРБ, имащи характер на публичноправни организации, по смисъла на ЗОП, са възложители, 

на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП и възлагат самостоятелно обществени поръчки. 

 

РАЗДЕЛ III 
 

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА 

ПОРЪЧКИТЕ 
 

Чл.5.(1) Обектите на обществени поръчки са определени в чл. 3, ал. 1 от ЗОП.  

(2) Изключенията от приложното поле на ЗОП, по отношение на публичните възложители, са 

посочени в чл. 13 и чл. 14 от ЗОП. 

Чл.6. Обществените поръчки, попадащи в стойностните прагове по чл. 20, ал. 1 - 4 от ЗОП, се 

възлагат в зависимост от обекта и специфичните им характеристики, чрез предвидените в чл. 18 

от ЗОП процедури.  

Чл.7. Не се допуска разделяне на обществените поръчки по регионален, административно-

организационен, функционален или друг принцип, с цел заобикаляне на изискванията на ЗОП. 

Чл.8. Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете 

обекти по чл. 3 от ЗОП (строителство, доставки, услуги), на база на общата стойност на заявените 

нужди от всички структурни и административни звена в Община Червен бряг и за целия планиран 

период на действие на договора.   

Чл.9.(1) Прогнозната стойност на всяка конкретна обществена поръчка се изчислява по методите, 

посочени в чл. 21 от ЗОП, като изборът на метод не трябва да се използва с цел прилагане на ред 

за възлагане за по-ниски стойности. 

(2) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки: 

1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 

2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, 

в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв 



 

5 

 

предмет. 

(3) При изчисляване на прогнозната стойност на регулярни или повтарящи се поръчки, с цел 

избор на процедура за възлагането ѝ, се обединяват всички предвидени поръчки с идентичен или 

сходен предмет, за период от 12 месеца, считано от датата на решението за откриване на първата 

по ред процедура, независимо дали периодът обхваща две различни финансови години.  

(4) В случаите по ал. 3 е допустимо възлагането на дейностите в различни обществени поръчки, 

но по съответния ред, приложим за общата им стойност, определена по реда на ал. 3. 

(5) В случаите когато възникнат допълнителни потребности от изпълнение на идентични или 

сходни дейности, които не са били известни на възложителя към момента на възлагането на 

предходните поръчки, нововъзникналите дейности се възлагат по реда, предвиден за тяхната 

самостоятелна стойност, при наличие на доказателства относно допълнителното възникване на 

обстоятелствата и невъзможността им да бъдат предвидени.  

(6) Преценката относно наличието на „сходни дейности“ се извършва за всеки конкретен случай, 

като се вземат предвид и съответните кодове на дейностите, съгласно CPV. 

Чл.10. Предварителният контрол за законосъобразност на всички документи и действия, 

свързани с финансовата дейност по провеждане на процедурите по ЗОП и прилагането на 

предвидените в ЗОП изключения, както и извършването и одобряване на разходите, се 

осъществява от финансови контрольори, съобразно разпоредбите на българското 

законодателство, СФУК на Община Червен бряг и длъжностните характеристики на експертите. 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

Чл.11. Oтдел „Обществени поръчки, програми и проекти“: 
1. отговаря за спазване на всички срокове, съгласно ЗОП, ППЗОП и Правилата, във връзка 

с подготовката и провеждането на процедурите; 

2. следи за стриктното изпълнение на задълженията на възложителя по отношение на 

изпращането на информация до АОП, ОВ на ЕС и публикуване в Профила на купувача; 

3. участва в разработването и съгласува разработените пълни пакети документация за 

откриване на процедурите, съобразно разпоредбите на Правилата; 

4. отговаря и следи за правилното съхранение и архивиране на документите, свързани с 

възлагането на обществените поръчки. 

Чл.12. Юрисконсулт: 

1. отговаря за правилното определяне на вида на процедурите;  

2. отговаря за правилното определяне на правните основания за откриване на процедурите и 

законосъобразното им провеждане; 

3. съгласува, преди подписа на Кмета на Община Червен бряг, договорите за възлагане на 

обществени поръчки. 

Чл.13. Дирекция „ФП и УЧР“: 

1. проверява законосъобразността на решенията и процедурите за поемане на задължения и 

извършване на разход; 

2. преди извършване на плащания по договорите се произнася по съответствието на разхода 

с поетото задължение; 

3. води финансово досие на договорите за обществени поръчки; 

4. в 15 дневен срок след изпълнението на всеки договор за възлагане на обществена поръчка 

изготвя и представя на отдел „ОППП” справка за финансовото изпълнение на договора; 

5. съгласува всички договори за възлагане на обществени поръчки относно разходната им 
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част; 

6. осъществява системата на двойния подпис, която не разрешава поемането на финансово 

задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията 

- Кмета на Община Червен бряг и лицето, отговорно за счетоводните записвания. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.14. Прогнозирането на потребностите от възлагане включва установяване на броя и предмета 

на предстоящите за възлагане обществени поръчки за период от 12 месеца, на база на нуждите и 

наличния финансов ресурс. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОГНОЗИРАНЕ 
 

Чл.15. Процедурата по прогнозиране на обществените поръчки включва: 

1. установяване на потребностите на всички административни звена в общинската 

администрация; 

2. съгласуване на установените потребности с проекто-бюджета на Община Червен бряг. 

Чл.16.(1) Всяка календарна година, в срок до края на месец ноември, ръководителите на 

административните звена в Община Червен бряг, заявяват своите потребности от строителство, 

доставки или услуги за следващите 12 календарни месеца. 

(2) В срок до 7 седем дни след влизане в сила на общинския бюджет и Програмата за капиталовите 

разходи дирекция „ФП и УЧР“, съвместно с ръководителите на административните звена-

заявители, извършва приоритизиране и прецизиране на прогнозираните поръчки и след 

определяне на техния предмет и стойност изготвя справка, която предоставя на отдел 

„Обществени поръчки, програми и проекти“. 

(3) Въз основа на справка по ал.2 отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ изготвя план-

график на обществените поръчки. Актулизация на план-графика се извършва в 10-дневен срок 

след актуализация на бюджета. 

 

 

РАЗДЕЛ III 
 

ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 

ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

Чл.17.(1) Възложителят може да оповести своите намерения за възлагане на обществени поръчки 

или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на 

обявления за предварителна информация. 

(2) Обявленията за предварителна информация се изготвят и изпращат от служители в отдел 

„Обществени поръчки, програми и проекти”. 

(3) Обявленията за предварителна информация се публикуват по реда на ЗОП, ППЗОП и 

Правилата. 
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(4) При наличие на условията, предвидени в ЗОП, обявленията за предварителна информация се 

изпращат за публикуване в ОВ на ЕС от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти”“. 

(5) Публикуваните обявления за предварителна информация могат да се използват за намаляване 

на сроковете в провежданите процедури и за обявяване на ограничени процедури и състезателни 

процедури с договаряне, по реда и при условията на чл. 23 от ЗОП.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ 

 

РАЗДЕЛ I 
 

СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕД ЗА 

КОМУНИКАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Чл.18.(1) Служителите, които са отговорни за подготовката на процедурите са директори, 

началник отдели и експерти в: 

1. отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“; 

2. дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“; 

3. отдел „Хуманитарни дейности“; 

4. отдел „ТСУ“; 

5. юрисконсулт; 

6. експерти от съответното административно звено, които имат професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката – участват при подготовката на 

техническите спецификации, методиката за оценка на офертите и проекта на договор. 

(2) Функциите на отделните експерти в процеса по управление на обществените поръчки са 

посочени в настоящите Правила. 

(3) Комуникацията между експертите и различните административни звена в процеса на 

подготовка и съгласуване на документациите за възлагане на обществени поръчки се осъществява 

по електронна поща, от и на официалните служебни електронни адреси, освен когато ЗОП, 

ППЗОП или настоящите Правила, изрично изискват различна форма. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА 
 

Чл.19.(1) Подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка започва с 

подготовката на техническите спецификации и пълно описание на обществената поръчка, при 

стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и на документите и информацията, 

посочени в чл. 19 - 22.  

(2) Документите по ал. 1 се изготвят от експерти от съответното административно звено, които 

имат професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. В случай че се провеждат 

пазарни консултации при разработването на документите по чл. 19 - 22, се спазват правилата на 

ЗОП и настоящите Правила. 

(3) Проектите на договори към документациите за възлагане на обществени поръчки се изготвят 

от юрисконсулта, съвместно с експерти от съответното административно звено, които имат 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Договорът следва да е 

съобразен с изискванията на ЗОП и ППЗОП относно задължителното минимално съдържание, 

като може да се използват и препоръчителните образци на договори към АОП. 
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Чл.20. В случаите на обществени поръчки за строителство, отговорните лица представят следните 

документи и информация: 

1. пълно описание на предмета на поръчката и видовете дейности, като се посочват целите, 

обемът, обхватът и изискванията към изпълнението на обекта на поръчката, вкл. 

обособените позиции, когато има такива; 

2. мотиви относно невъзможността за разделяне на обособени позиции – когато не са налице 

обособени позиции; 

3. технически спецификации, съдържащи и: 

а) количествено-стойностни сметки; 

б) технически изисквания; 

в) спецификации и стандарти (когато е приложимо); 

г) минимални изисквания към кандидатите/участниците – разрешения за извършване на 

дейността, лицензии, сертификати, застраховки и квалификация – в случай че са 

необходими за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на действащото 

законодателство или административен акт, съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП; 

д) минимални изисквания към техническото оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката; 

е) изисквания към влаганите материали и изпълнението на строителството, когато е 

приложимо; 

ж) описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд или 

съответно – изисквания към кандидатите/участниците в тази връзка; 

з) в случаите на поръчки за инженеринг – срокове и изисквания за изпълнение на 

проектирането; 

и) срокове за изпълнение на строителството и етапите – ако има такива; 

й) условия и ред за приемане на обекта; 

к) работен проект, съгласуван от съответните институции – когато е приложимо; 

л) комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към 

строежите или разрешително за строеж – когато е приложимо; 

м) специфични критерии за оценка, ако има такива – методика за комплексна оценка и 

начин на определяне на оценката по всеки показател; 

н) специфични клаузи, които следва да бъдат включени в проекта на договор; 

о) необходимост от възлагане на строителен надзор и ред за възлагане; 

п) необходимост от възлагане на авторски надзор и ред за възлагане; 

р) условия за влизане в сила на договора за строителство – ако има такива; 

с) условия и начин на плащане към бъдещия изпълнител; 

т) ред и срокове за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение; 

у) други специфични правила и условия, ако има такива. 

Чл.21. В случаите на обществени поръчки за доставки, отговорните лица представят следните 

документи и информация: 

1. пълно описание на обекта на обществената поръчка; 

2. технически спецификации, определящи най-малко: 

а) количество на стоките – предмет на доставка, вкл. на обособените позиции, ако има 

такива; 

б) технически характеристики, в зависимост от предмета на поръчката; 

в)сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации 

или стандарти – когато е приложимо; 

г) условия и срокове на доставките; 

д) условия и ред за приемане на доставките; 
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е) специфични критерии за оценка, ако има такива – методика за комплексна оценка и 

начин на определяне на оценката по всеки показател; 

ж) специфични клаузи, които следва да бъдат включени в проекта на договор; 

з) други специфични правила и условия, ако има такива. 

Чл.22. В случаите на обществени поръчки за услуги, отговорните лица представят следните 

документи и информация: 

1. пълно описание на обекта на поръчката; 

2. технически спецификации, определящи най-малко: 

а) общо описание на предмета на поръчката; 

б) основни и специфични цели на поръчката; 

в) основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката; 

г) очаквани резултати и изискванията към тях; 

д) време и място за изпълнение на поръчката; 

е) организация и метод на изпълнение на поръчката; 

ж)минимални изисквания към техническите възможности и професионалната 

квалификация на експертите на участника; 

з) условия, ред и съгласувателни процедури за приемане на резултатите от договора; 

и) специфични критерии за оценка, ако има такива – методика за комплексна оценка и 

начин на определяне на оценката по всеки показател; 

й) специфични клаузи, които следва да бъдат включени в проекта на договор; 

к) условия и начин на плащане; 

л) други специфични правила и условия, ако има такива. 

Чл.23.(1) При подготовката на документациите, в тях задължително се посочват и документите, с 

които следва да се доказва съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор. 

(2) Документите по ал. 1 се изискват на етап преди подписване на договора, не на етап подаване 

на офертата за участие в процедурата. 

(3) Не могат да се изискват от кандидатите/участниците документи за доказване на съответствие 

с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, извън посочените изрично в ЗОП и 

ППЗОП. При подбора на конкретните документи се взема предвид информацията в електронната 

база данни на Европейската комисия (e-Certis). 

Чл.24.(1) При наличия на условия за възлагане на обществена поръчка чрез процедури на 

договаряне по чл. 79 и чл. 182 от ЗОП, се прави предложение за лицата, до които следва да се 

изпратят покани за участие. 

(2) При подбора на кандидатите/участниците по ал. 1 се вземат предвид следните критерии: 

1. да са специализирани в предмета на обществената поръчка; 

2. да имат доказан опит в областта – предмет на обществената поръчка; 

3. да разполагат с необходимите специалисти и да имат необходимото оборудване за 

изпълнение на поръчката (когато е приложимо); 

4. да са вписани в ЦПРС за съответната категория строежи – при поръчки за строителство. 

(3) В зависимост от предмета на поръчката могат да се определят и допълнителни критерии към 

посочените в ал. 2, както и за оценка на офертите. 

Чл.25.(1) Документите за обществените поръчки се представят на отдел „Обществени поръчки, 

програми и проекти”. 

(2) При представяне на непълен комплект документи или наличие на противоречие с разпоредбите 

на ЗОП, ППЗОП и/или настоящите Правила, експертите връщат документите за допълване или 

корекции. 

Чл.26. На база на окончателно съгласуваните документи, отдел „Обществени поръчки, програми 
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и проекти“ разработва и комплектува всички части на документацията за откриване на 

процедурата, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и Правилата. 

Чл.27. Съгласуваният с юрисконсулта пълен комплект документация за откриване на 

процедурата, се представя на Кмета на Община Червен бряг за утвърждаване. 

 

РАЗДЕЛ III 
  

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 И АЛ.2 

 

Чл. 28. (1) В Община Червен бряг се води регистър на  обществените поръчки, в който се вписва 

информация за всяка отделна  процедура.  

(2) Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по 

чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията за обществената поръчка от датата на: 

1. публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз; 

2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи на 

публикуване по т. 1; или 

3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес. 

Чл. 29. Обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и 

изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 

39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. 

Чл. 30. (1) Документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез платформата 

съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т. 12 от ЗОП и при спазване на 

изискванията, поставени от възложителя. 

(2) Когато заявлението или офертата или части от нея не се подават чрез платформата, те се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на кандидата или участника; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се 

подават документите. 

(3) Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя 

документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви 

критерии за подбор на две или повече обособени позиции възложителят може да допусне 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП да се представят общо, като тази възможност се посочва 

в документацията за участие. 

(4) В случаите по ал. 2 получените оферти или заявления за участие за конкретна поръчка се 

завеждат в регистър, който съдържа: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо; 

4. данните по т. 1 - 3 за получените мостри или макети, когато е приложимо. 

При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват 

данните по т.2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат заявления за участие 

и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

(5) В случаите по ал. 2 получените заявления за участие или офертите се предават на председателя 

на комисията, за което се съставя протокол с данните по ал.4. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg
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Чл. 31. (1) Кметът на общината назначава със заповед комисия за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на 

преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове. В заповедта се определя 

поименния състав и лицето, определено за председател, сроковете за извършване на работата; 

мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване на 

работата на комисията, когато е приложимо. 

 (2) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица. В този случай възложителят 

сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на 

комисията. 

Чл. 32. (1) Заявления за участие, оферти или части от тях, които не са получени чрез електронни 

средства, се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат 

да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

(2) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след 

декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката 

автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите или 

участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и 

информация за датата и часа на подаването. 

(3) При условията на ал. 1 председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване 

заявленията за участие или офертите и оповестява наименованията на кандидатите или 

участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и 

съдържанието на заявленията и офертите. 

(4) В случаите по ал. 1 най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

(5) В случаите по ал.1 комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

(6) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

(7) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 6 и изпраща протокола на 

всички кандидати или участници. 

(8) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 6 кандидатите и участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 

участие. 

(9) След изтичането на срока по ал. 8 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите/ участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

(10) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията 

може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, 

и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи 

и лица. 

Чл. 33. (1) Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически 

предложения отговарят на изискванията на възложителя. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
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(2) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, 

комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване на офертите по 

другите показатели. 

(3) Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се 

уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в 

платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на 

техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения по ал. 1 

автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от 

председателя на комисията. 

(4) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията обявява чрез съобщение 

в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения не по-

късно от два работни дни преди датата на тяхното отваряне. На отварянето могат да присъстват 

лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

Чл. 34. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната 

тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест. 

(3) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако 

критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

Чл. 35. (1) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията 

декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. При оферти, подадени извън платформата: 

1. председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява 

тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за 

оценка на офертите; 

2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от 

трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва. 

(2) Комисията определя изпълнител на поръчката, като: 

1. разглежда представените оферти, оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, 

които съответстват на предварително обявените условия, и ги класира; 

2. разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците 

в низходящ ред спрямо получените оценки; 

3. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. 

(3) В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

(4) Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените по реда на ал. 3 до 

установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на 
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двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат документите, свързани 

с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, чиито оферти са 

класирани. 

Чл. 36. (1) Експерт от отдел „Обществени поръчки“ изготвя проект на Решение за класиране и 

определяне на изпълнител, с когото да бъде сключен договор. 

(2) Проектът на решението се съгласува писмено от юрисконсулта и началника на отдел 

„Обществени поръчки, програми и проекти“, и се предава на Кмета за подпис. 

 Чл. 37. След приключване на работата на комисията и определяне на изпълнителя с решението, 

цялата документация се предава на отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ за 

последващите действия по сключването на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 Чл. 38. Отговорните служители от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ следят за 

спазването на всички срокове по ЗОП и ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА 

ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Чл.39.(1) При наличието на законовите основания за това, възложителят събира оферти с 

публикуване на обява или покана до определени лица. 

 (2) В случаите по ал. 1,  служители от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ изготвят 

обява по образец, утвърден от Изпълнителния директор на АОП и съдържа най-малко 

информацията по Приложение № 20 по ЗОП. 

Чл. 40. (1) При възлагане на поръчка участниците подават чрез платформата документите по чл. 

39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, които се криптират заедно. Оферти, получени чрез платформата, се 

отварят по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

(2) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията ги отваря по реда на 

тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да 

присъстват представители на участниците. Техническото предложение на всеки от участниците 

се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите 

представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието 

приключва. 

(3) С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

(4) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се изпраща на участниците чрез съобщение на техните потребителски 

профили в платформата. Утвърденият от Кмета протокол се представя в отдел „Обществени 

поръчки, програми и проекти“ за подготвяне на договор. 

 

РАЗДЕЛ V 
 

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

 

Чл.41.(1) При наличието на законовите основания за директно възлагане на поръчки, се 

извършват следните действия: 

1. За строителство – изготвя се КСС за видовете и количества работи, които следва да бъдат 

извършени.  

2. За доставки и услуги – изготвя се справка за необходимите стоки или услуги. 

    (2) След одобрение от страна на възложителя, отдел „Обществени поръчки, програми и 
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проекти“ и юрисконсулт изготвят договор за сключване. 

Чл.42.(1) Изготвеният договор се представя на дирекция „ФП и УЧР“ и финансовия контрольор 

за осъществяване на предварителен контрол. 

(2) След осъществяване на предварителния контрол по ал. 1 и полагане на втори подпис, по реда 

на СФУК, възложителят подписва договора. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

РАЗДЕЛ I 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

Чл.43.(1) Възложителят сключва договор за изпълнение на предмета на поръчката по 

процедурата или съответните обособени позиции (ако има такива) с участника, определен за 

изпълнител за обекта на поръчката или за съответната обособена позиция. 

(2) Договорът е в пълно съответствие с приложения към документацията проект, попълнен с 

всички предложения и приложения от офертата на участника, въз основа на които е определен 

за изпълнител.   

Чл.44.(1) Възложителят няма право да сключи договора преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомлението на заинтересованите кандидати/участници за решението за определяне на 

изпълнител. Договорът се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител. 

(2) В случай, че избраният за изпълнител не представи необходимите документи съгласно ЗОП 

и ППЗОП или откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, възложителят определя с 

решение за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата. Вторият класиран 

участник се поканва писмено за сключване на договор в тридневен срок от установяване на 

обстоятелства и издаването на решението по предходното изречение. В случай, че и вторият 

класиран откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата с мотивирано 

решение. 

(3) Относно представянето на необходимите документи преди сключване на договора, се 

прилагат правилата на ЗОП, ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

СЪГЛАСУВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ. 
 

Чл.45.(1) Договорът за подписване се изготвя в два или повече екземпляра и се комплектува с 

необходимите документи. 

(2) Комплектуваният проект на договор по ал. 1 се съгласува последователно от юрисконсулта. 

(3) Съгласуваният договор по ал. 2, ведно с цялата документация по процедурата, се представя 

за становище на финансовия контрольор. 

(4) След положително становище от финансовия контрольор за поемане на задължение, 

договорът се представя за подпис на директор дирекция „ФП и УЧР“. 

Чл.46.(1) Договора се подписва от страна на изпълнителя, след което – от възложителя. 

(2) Подписаният от двете страни договор се регистрира в деловодството на общината. 

(3) Оригиналите на сключените договори за обществени поръчки се съхраняват от служителите от 

дирекция „ФП и УЧР“. 

(4) Копие от всеки подписан договор се съхранява в отдел “Обществени поръчки, програми и 
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проекти“ и се предоставя копие на служителя, определен за отговорник по изпълнението на 

договора. 

 

РАЗДЕЛ III 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
 

Чл.47.(1) В 30-дневен срок след подписването на договор за обществени поръчки,  отдел 

„Обществени поръчки, програми и проекти“  изпраща за вписване в РОП, информация, изготвена 

по образец, за всеки сключен договор за обществена поръчка. 

(2) В информацията по ал. 1 задължително се посочват мотивите за прилагане на съответното 

основание.  

 
 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ И ПРИЕМАНЕ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

РАЗДЕЛ I 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ 
 

Чл.48.(1) Контролът по изпълнението на всички договори за обществени поръчки, независимо от 

приложения ред за избор на изпълнител, се осъществява от длъжностни лица, посочени в 

съответния договор или определени със заповед на Кмета на Община Червен бряг. 

(2) Контролът се възлага на длъжностно лице от отдела, чиито функционални задължения са 

свързани с предмета на поръчката и нейното изпълнение. 

(4) Лицата, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договори за 

обществени поръчки, се упълномощават и за приемане на работата по тях от името на 

възложителя или участват в комисия за приемане, ако се предвижда такава. 
 

РАЗДЕЛ II 

 

КОНТРОЛ 
 

Чл.49.(1) Длъжностните лица, на които е възложен контролът по изпълнението на договорите, 

задължително получават копие от съответния договор и следят за: 

1. спазване на срока за изпълнение на договора; 

2. съответствието на изпълнението с изискванията пo договора, в т.ч. техническите 

спецификации, представената оферта от изпълнителя, изискванията за качество и 

количество, срок на гаранция за изпълнение, както и за други параметри, съобразно 

предмета на поръчката и клаузите на договора. 

(2) При установени несъответствия в изпълнението длъжностните лица незабавно уведомяват 

писмено Кмета на Общината. 

Чл.50. Контролът при изпълнение на обществени поръчки за строителство се осъществява с 

участието на лицето, упражняващо строителен надзор (когато е приложимо) – по реда и по 

начина, определен в ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРИТЕ 
 

Чл.51.(1) Приемането на изпълнението по договорите се извършва от длъжностните лица, на 

които е възложено упражняването на контрол или от комисия, назначена със заповед на Кмета. 

(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци 

на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. 

Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя. 

Чл.52. В случаите на обществени поръчки за строителство, приемането на резултатите се 

осъществява при стриктно спазване на изискванията на ЗУТ и приложимите подзаконови 

нормативни актове, в т.ч. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 
 

РАЗДЕЛ IV 

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ  
 

Чл.53. Длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на 

договора, уведомяват служителите на дирекция „ФП и УЧР“ за приемане на работата, като 

предават съставените документи за това. 

Чл.54.(1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от дирекция „ФП 

и УЧР“, съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, 

удостоверяващи настъпването на основание за плащане. 

(2) Дирекция „ФП и УЧР“ отговаря за подготовка на информация за всяко извършено плащане 

(вкл. за авансови плащания) по договор за обществена поръчка, сключен след проведена 

процедура по ЗОП. 

(3) Информацията по ал.2 задължително посочва: 

1. дата на извършване на плащането; 

2. основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената 

работа и/или номер на фактура); 

3. размер на извършеното плащане. 

 

РАЗДЕЛ V 
 

ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОРИТЕ  
 

Чл.55. След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на 

основание за усвояване на гаранцията за изпълнение и/или гаранцията за авансово плащане, 

същата се освобождава от дирекция „ФП и УЧР“, съгласувано с отговорното лице по изпълнение 

на договора за изпълнение на обществетата поръчка и отдел „ОППП“ по ред, в зависимост от 

формата й - парична сума, банкова гаранция или застраховка. 

Чл.56. След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след 

проведена процедура по ЗОП, или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен 

срок от настъпване на съответното обстоятелство служителите от отдел „Обществени поръчки, 

програми и проекти“ изпращат за вписване в РОП информация по образец. Справка за 

изплатените суми по договорите се предоставя от дирекция „ФП и УЧР“ на отдел „ОППП“ в 15-

дневен срок след извършване на окончатеното плащане. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ 
 

Чл.57.(1) Юрисконсултът и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ отговарят за 

организиране и предприемане на своевременни действия при обжалване на 

действията/решенията на възложителя във връзка с възлагането на обществени поръчки. 

(2) Жалбите се регистрират от ЦУИГ и се предават незабавно на експертите по ал. 1. 

Чл.58. Възложителя предприема всички необходими действия за спиране на започналите 

действия по обществената поръчка – когато е приложимо. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБЖАЛВАНЕ 
 

Чл.59.(1) Юрисконсултът и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“, съвместно с 

компетентно лице от комисията, разгледала и оценила офертите или участвало в подготовката на 

документацията – в зависимост от обекта на обжалване, изготвят становище по жалбата. 

(2) Лицата по ал. 1 комплектуват цялата преписка, в съответствие с разпореждането на КЗК и 

изпращат становището и необходимите документи/информация, в срока, посочен в 

разпореждането на КЗК. 

Чл.60. В производството пред КЗК и ВАС възложителят се представлява от юрисконсулт. 

Чл.61. След приключване на делото с окончателно решение, юрисконсултът изпраща копие от 

влезлия в сила акт, на възложителя и отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ за 

предприемане на действия, в съответствие с мотивите в окончателното решение и за прилагане 

към досието на обществената поръчка. 

Чл.62.(1) При започване на производство, инициирано от контролните органи, вследствие на 

обжалване на действие/решение във връзка с възлагане на обществена поръчка, своевременно 

уведомяват възложителя за всички действия по процедурата, както и относно необходимостта от 

привличане на друг или допълнителен експерт – юрист. 

(2) Досиетата на приключилите дела, свързани с обжалване на решения/действия по процедури 

за възлагане на обществени поръчки, се съхраняват към досиетата на съответните процедури. 
 

ГЛАВА СЕДМА 
 

АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

РАЗДЕЛ I 
 

ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА АРХИВИРАНЕ И 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Чл.63. За всяка обществена поръча се съставя досие, което съдържа всички документи, 

кореспонденция и информация, съставени във връзка с нейното възлагане, което се съхранява от 

определени длъжностни лица в отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“, освен ако 
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спецификата на поръчката изисква друго. 

Чл.64. До изтичане на срока за подаване на заявления/оферти, цялата документация по 

подготовката на процедурата се съхранява от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“, 

а постъпилите заявления/оферти – в деловодството на Община Червен бряг. 

Чл.65. По време на работата на комисията, цялата документация, заедно с постъпилите 

заявления/оферти се съхранява на място, определено в заповедта за назначаване на комисията. 

Съхранението на цялата информация в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, 

гарантиращ целостта, достоверността и поверителността на заявленията/офертите. 

Чл.66. Длъжностните лица от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“, след 

приключване на процедурата, приемат и проверяват пълнотата на цялото досие и го архивират. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

РЕД И СРОКОВЕ ЗА АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Чл.67.(1) Цялата документация по провеждането на всяка процедура се съхранява за срок най-

малко пет години след приключване изпълнението на договора за обществената поръчка или от 

датата на прекратяване на процедурата. 

(2) Документацията по изпълнението на договора се съхранява от отговорните лица в срок най-

малко пет години след приключване изпълнението на договора за обществената поръчка. 

Чл.68.(1) Всички документи, свързани с възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 

3 от ЗОП се съхраняват от отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ за срок от най-малко 

три години след приключване изпълнението на договора. 

(2) Всички документи, свързани с възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП се съхраняват от определено от възложителя лице, за срок от най-малко три години след 

приключване изпълнението на договора. 

Чл.69. След изтичане на сроковете цялата документация се предава по опис и ако е приложимо – 

се докладва за унищожаване. 
 

 

ГЛАВА ОСМА 
 

 ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА 

 

Задължение за прилагане. Общи правила 

 

Чл. 70. Община Червен бряг осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до 

документите, подлежащи на публикуване съгласно изискванията на ЗОП, чрез Профила на 

купувача, поддържан в централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.  

 Чл. 71. (1) В профила на купувача се помества и съхранява информация за обществените поръчки 

с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното откриване, възлагане, 

изпълнение и прекратяване. 

(2) Информацията за обществените поръчки, публикувана в профила на купувача, трябва да е 

актуална, достоверна и пълна. Когато поради технически причини или причини, свързани със 

защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп до нея 

или до части от нея, то чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за 

получаването й. 

(3) Достъпът до профила на купувача е свободен и не се обвързва с въвеждането на плащания или 

други технически условия. 
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Чл. 72. Информацията в профила на купувача не може да нарушава приложими ограничения във 

връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. 

Чл. 73. (1) Всяка обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-3 и 7 от ЗОП се публикува в 

Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача и получава уникален номер, който 

се състои от три части съгласно чл. 14, ал. 1 от ППЗОП. Електронните документи в досието на 

обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП за срок 5 години от 

годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След 

изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за 

електронното управление. 

(2) Платформата поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана с 

възлагането на обществени поръчки, включително данни за създаването и обмена на документи, 

както и за отделните участници в операциите. Записите са доказателствено средство за 

цялостност и пълнота на информацията в нея, както и за авторството и времето на всяко действие. 

 

 Публикуване на информация в профила на купувача 

 

Чл. 74. (1) Кметът на Община Червен бряг оправомощава длъжностно лице като администратор 

на профила на общината в платформата. 

(2) Длъжностното лице по ал. 1 може да присъединява към профила на общината други лица, на 

които предоставя права за извършване на определени действия, включително като 

администратор, съобразно вътрешната организация или актове на Кмета. Присъединените лица 

се регистрират с потребителско име и парола, с което им се създават потребителски профили в 

рамките на профила на общината. 

(3) Длъжностните лица по ал. 1 и 2 обособяват документите за всяка обществена поръчка в 

отделна електронна преписка и извършват вписвания/попълват база данни по възлагане и 

компетентност. 

 Чл. 75. (1) Община Червен бряг осигурява чрез профила на купувача публичност на: 

1. информацията по чл. 36 от ЗОП; 

2. информацията, свързана с проведени пазарни консултации; 

3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на 

възложителя. 

(2) Обменът на документи и съобщения с кандидати, участници и изпълнители на обществени 

поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. 

Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на потребителския профил 

на лицето, определено за контакт по поръчката, което се удостоверява от платформата чрез 

електронен времеви печат. Когато лицето за контакт е различно от възложителя (Кмета) или от 

представляващия кандидата, участника и изпълнителя, за уведомен се счита и възложителят, 

съответно кандидатът, участникът и изпълнителят. 

(3) При публикуване на документите за обществена поръчка се заличава информацията, по 

отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с 

наличието на техническа или търговска тайна, единния граждански номер или личния номер на 

чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон. 

На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. 

(4) Заличаването на информация по ал. 3 се извършва от председателя на съответната комисия за 

провеждане на конкретната процедура. 

(5) Служителите от отдел „ОППП“ публикуват едновременно в регистъра на обществените 

поръчки и в профила на купувача документите по чл. 36а, ал. 1 от ЗОП в следните срокове (с 

изключение на документите, чиито срокове са определени в закона): 
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1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-8 и 10-12 от ЗОП - в деня на изпращането им на лицата, заявили 

интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в тридневен 

срок от издаването им; 

2. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 от ППЗОП - в деня на изпращането 

им на определените лица; 

3. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП - в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес 

за участие; 

4. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите - в деня на изпращане 

на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на 

процедурата; 

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията 

към тях - в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка; 

6. договорите за подизпълнение - в 30-дневен срок от получаването им; 

7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите 

споразумения - в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена 

поръчка или на рамково споразумение; 

8. становищата на АОП по чл. 232, ал. 8, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП - в срок 5 работни 

дни от получаването им от възложителя; 

9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП - в 5-дневен срок след приключването на пазарните 

консултации или на подготовката на процедурата; 

10. информацията по чл. 193 от ЗОП - в деня на публикуването ѝ в регистъра; 

11. разясненията, предоставени от експерт от отдел „Обществени поръчки” и/или лице, изготвило 

техническата спецификация/задание - в зависимост от вида на поръчката в срока по чл.33, ал.2 от 

ЗОП, съответно чл.180, ал.2 от ЗОП или чл.189 от ЗОП; 

12. съобщения за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, изготвени от 

председателя на комисията - когато офертите не са получени чрез електронни средства, 

комисията обявява това съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди 

датата на тяхното отваряне; 

13. съобщения до кандидатите или участниците при промяна в датата, часа или мястото за 

отваряне на заявленията за участие или на офертите - когато заявленията за участие или офертите 

не са получени чрез електронни средства, уведомлението се публикува на профила на купувача 

най-малко 48 часа преди новоопределения час; 

14. обявяване поименно на лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове, ако 

не са посочени в обявлението - най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на 

конкурсните проекти; при подадени основателни възражения в 3-дневен срок възложителят 

заменя съответния номиниран за член или за резервен член на журито и окончателният поименен 

състав се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти. 

Чл. 76. (1) Длъжностните лица по чл. 74, ал. 1 и ал. 2 съблюдават и спазват подхода при броенето 

на дни, когато сроковете са определени в дни, и изтичането на сроковете съгласно чл. 28 от 

ППЗОП. Те публикуват своевременно документи/ информации съобразно тези срокове. 

(2) Длъжностните лица по предходната алинея отговарят за предоставянето на коректна 

информация. 

(3) В случай на непланирано прекъсване на функционирането на платформата или на отделна 

нейна функционалност по отношение на информацията в профила на купувача, изтичането на 

сроковете се отчита съгласно чл. 9е от ППЗОП. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Червен 



 

21 

 

бряг са утвърдени от Кмета на Община Червен бряг със Заповед № РД-09-646(2)/24.06.2020г. и 

отменят Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки, 

утвърдени със Заповед № РД-09-646(1)/05.06.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг. 

§2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

§3. Навсякъде във Вътрешните правила след текста „юрисконсулт“ се добавя „…/юрист и/или 

външен експерт с юридическо образование/ 


