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ДЕТСКА ГРАДИНА №194 „МИЛУВКА“ 

гр.София-1303, р-н “Възраждане” ул.”Овче поле” № 123, 
сл. тел: 02/8310324  email: dg_194@abv.bg 

 

 

Утвърдил:................... 

         Директор на ДГ № 194  

/Маруся Обретенова/ 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

В ДГ № 194 „Милувка” 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет 

Чл.1.(1). С настоящите Вътрешни правила се установява възлагането 

на обществени поръчки, от името и за сметка на ДГ № 194 „Милувка“, 

което се явява Възложител на същите, като субект по чл.7, т.3 от ЗОП. 

(2). Вътрешните правила съдържат реда за планиране и организация 

на провеждането на процедурите за подготовка и възлагане на 

обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените 

договори за обществени поръчки.  

 

Подготовка за организиране на обществена поръчка 

Чл.2. (1) Обществена поръчка по смисъла на настоящите вътрешни 

правила се организира и провежда винаги когато е налице нужда от 

придобиване на стока или услуга, посочени в чл.3, ал.1 от ЗОП. 

(2) Видът на конкретната поръчка зависи от стойността на същата 

без ДДС, като се прилагат правилата на чл.14 от ЗОП. 

 

Чл.3. Възложителят винаги когато констатира възникване на нужда 

от потребление на стока или услуга, посочени в чл.3, ал.1 от ЗОП, за чието 

придобиване се разходват бюджетни средства, предоставени от Столична 

община или държавата, е длъжен преценявайки стойността на стоката или 

услугата според правилата на чл.14 от ЗОП, да организира провеждане на 
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съответния вид обществена поръчка. 

 

Длъжностни лица, отговарящи за организирането на 

обществените поръчки 

Чл.4. Възложител на обществени поръчки е директорът на ДГ  № 

194 „Милувка”. В това си качество директорът: 

1. отговаря за цялостна защита на интересите на детското заведение и 

упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. 

2. подписва решението за откриване на процедурата и обявлението и 

утвърждава изготвената документация ; /при открита процедура/ 

3. определя състава и подписва заповедта за назначаване на комисия за 

отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения; 

4. подписва решението  за удължаване на срока за подаване на 

предложения по чл.27а от ЗОП; 

5. утвърждава протокола от работата на комисията, назначена за отваряне 

и оценка на постъпилите предложения; 

6. подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на 

обществената поръчка, респективно - решението за прекратяване на 

процедурата. 

7. подписва договорите за възлагане на обществена поръчка; 

8. подписва поканите за участие; /при процедура на договаряне без 

обявление/ 

9. подписва писмата за уведомяване на участниците в процедурата по 

процедурни въпроси, с изключение на тези, които се подписват от 

председателя на сформираната комисия. 

Чл.5 Юрист  

 1. Отговаря за правилното определяне на правните основания за 

откриване на обществената поръчка, за отстраняване на постъпилите  

неизрядни оферти, както и за законосъобразност на процедурата по 

отваряне на постъпилите офертите; 

 2. Съвместно с   лицата по чл.5, чл.6 и чл.7 от настоящите правила  

изготвя документацията и обявлението за обществена поръчка /в 

зависимост от спецификата и срочността на предмета на ОП и мястото за 

реализирането й/ и оказва съдействие и контрол при отварянето и оценката 

на получените оферти – изготвяне на протоколи от заседания на 

комисията, заповеди, решения и писма; 

 3. Проверява и подписва протоколите от проведените заседания на 

комисията. 
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4. Съгласува Решението за откриване на процедурата, Решението за 

промяна и Решението за прекратяване на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. Представя ги за подпис на  Директора на  на детското 

заведение; 

5. Съгласува заповедта за назначаване на комисия за разглеждане и 

оценка на постъпилите предложения;  

6. Съгласува Решението  за класиране и определяне на изпълнител/и 

на обществената поръчка, респективно - Решението за прекратяване на 

процедурата, които се подписват от директора на детското заведение; 

7. Изготвя договорите за възлагане на обществена поръчка и ги 

съгласува с Директора на детското заведение; 

8. Оказва съдействие за срочното сключване на договорите с 

определени/те за изпълнител/и кандидат/и, съгласно изискванията на чл.41 

от ЗОП; 

9. Проверява изготвената информация до Европейската комисия  /ЕК/ 

на основание чл.45а от ЗОП и обявлението за обществена поръчка до 

официалния вестник на Европейския съюз /ЕС/- в приложимите случаи; 

10. Контролира и проверява изготвянето и изпращането за 

публикуване на решенията и обявленията за откритите процедури  по ЗОП 

до Агенцията по обществени поръчки /АОП/ и към Официалния вестник на 

Европейския съюз /в зависимост от праговете/ в законоустановените 

срокове. 

11. Контролира и проверява за своевременното изпращане на 

информация за всички сключени договори за обществени поръчки /ОП/ до 

АОП за вписване в регистъра за ОП, съгласно чл.44, ал.1 от ЗОП. 

12. Контролира и проверява изпращането на обобщена информация 

за всички  обществени поръчки по чл.14 ал.3 и 4 от ЗОП, проведени през 

предходната година, в срок до 31 март на настоящата година. 

13. Изготвя становища по постъпили жалби от кандидати/участници 

в процедурите по ЗОП и осигурява процесуално представителство . 

 

Чл.6. Финансовият контрольор отговаря за законосъобразността и 

целесъобразността на поеманите задължения, като: 

1. съгласува решението за откриване на процедурата и изготвената 

документация; 

2. съгласува, преди подписа на директора на детското заведение, 

договорите за възлагане на обществена поръчка; 

3. проверява законосъобразността на решенията за поемане на 

задължения и 

извършване на разход; 

4. попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол; 
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5. при извършване на разплащане по договорите се произнася по 

съответствието на разхода с поетото задължение; 

6. при планиране на разплащане със стойности определени в чл.14, ал.5 

и ал.6 от ЗОП одобрява планирания разход преди издаването на фактура; 

7. одобрява докладите за стартиране на процедура за провеждане на 

обществена поръчка (произнася се относно бюджетното осигуряване на 

разхода по поеманото задължение). 

8. участва във всички комисии при провеждането на процедури по 

ЗОП, включително и при възлагането на обществена поръчка по реда на 

Глава осма”а” от ЗОП. 

Чл.6. Счетоводителят има следните задължения: 

1. писмено съгласува всички договори за възлагане на обществена 

поръчка относно разходната им част; 

2. при извършване на разплащане по договорите се произнася по 

съответствието на разхода с поетото задължение; 

3. контролира финансовото изпълнението на договорите. 

4.участва във всички комисии при провеждането на процедури по ЗОП, 

включително и при възлагането на обществена поръчка по реда на Глава 

осма”а” от ЗОП. 

Чл.7. Касиер – домакинът има следните задължения: 

1. регистрира постъпващите документи / оферти/ в дневник "Входящ 

регистър"; 

2. обезпечава извеждането с номер на изготвяните документи във 

връзка с процеса по стартиране и провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки – решения, обявления, протоколи, заповеди, писма и 

документации, съгласно реда установен с настоящите вътрешни правила и 

ЗОП; 

3. осигурява изпращането на водената кореспонденция във връзка с 

провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

4.участва във всички комисии при провеждането на процедури по ЗОП, 

включително и при възлагането на обществена поръчка по реда на Глава 

осма”а” от ЗОП. 

 

 

Видове обществени поръчки 

Чл.8. Възложителят според стойността на поръчката без ДДС 

организира и провежда следните различни видове процедури: открита 

процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на 

договаряне с и без обявление, публична покана по реда на Глава осма «а» 

от ЗОП./съгласно разпоредбата на чл.16 от ЗОП/ 
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РАЗДЕЛ II. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Чл.9. Възложителят взема решение за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за 

обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. 

Решението и обявлението се изпращат до Агенция по обществени поръчки 

за вписване в Регистъра на обществените поръчки  в електронен вид / с 

електронен подпис/. 

 

Чл.10. Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-

малко следната информация: 

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на 

възложителя и лице за контакт; 

2. вид на процедурата; 

3. обект , предмет  и прогнозна стойност на поръчката, както и 

количество или обем, включително на обособените позиции; 

4. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV); 

5. място и срок за изпълнение на поръчката; 

6. критериите за подбор, когато възложителят определяя такива , 

вклучващи изискване по чл.49, и/или минимални изисквания за 

икономическото и финансово състояние на кандидата или участника, и/или 

за техническите му възможности, и/или  квалификация, както и посочване 

на документите, с които те се доказват; 

7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за 

изпълнение на договора; 

8. условия и начин на плащане; 

9. срок на валидност на офертите при открита процедура; 

10. критерия за оценка на офертите, а при критерий 

икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с 

тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ 

ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи 

относителната им тежест; 

11. възможност за представяне на варианти в офертите; 

12. възможност участниците да подават оферти само за една, за 

всички или за една или повече обособени позиции - когато предметът на 

поръчката включва няколко обособени позиции; 

13. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на 

документацията за участие в процедурата; 

14. място и срок за получаване на заявленията или на офертите; 
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15. място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за 

участие; 

16.дата на публикуване на предварителното обявление по чл.23 , 

ако има такова; 

17.дата на изпращане на обявлението. 

 

Документация за участие в процедурата 

Чл.11.(1) Документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка съдържа: 

1. решението за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка; 

2. обявлението за обществената поръчка; 

3. пълното описание на предмета на поръчката, включително на 

обособените позиции; 

4. техническите спецификации; 

5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят 

вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато 

възложителят допуска варианти, а в случаите по чл.25 ал.3 т.3 и 

минималните изисквания към офертите, които са част от номенклатурите в 

обособените позиции; 

6. инвестиционните проекти, когато се изискват при 

обществената поръчка за строителство; 

7. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата 

, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта; 

8. образец на офертата, както и указание за подготовката й; 

9. проекта на договор. 

(2) Методиката по т.7 от предходната алинея съдържа показателите 

за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за 

определяне на оценката по всеки показател. В методиката в съответствие с 

техническите спецификации може да се определят и минимално и 

максимално допустимите стойности на количествените показатели. В 

случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката в съответствие с техническите 

спецификации се определя и начинът за оценяване на офертите, които са 

подадени за част от номенклатурите по обособените позиции. 

(3) Възложителят прилага методиката по т.7 от предходната алинея 

по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя. 

(4) Когато предвижда заплащане на документацията за участие, 

възложителят не може да определи цена, която е по-висока от 

действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При 
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поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати 

документацията за сметка на лицето, отправило искането. 

(5) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в 

първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. 

(6) Лицата участници в процедурата могат да поискат писмено от 

възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на 

срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща 

разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. 

(7) В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя 

безплатно променената документация на лицата, закупили документация 

преди издаване на решението за промяна. 

 

Технически спецификации 

Чл.12.(1). В документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации, 

които трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или 

участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани 

пречки пред конкуренцията. 

(2) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез 

посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването 

или елиминирането на определени лица или продукти. 

(3)  При подготовката на процедура за възлагане на обществена 

поръчка възложителите са длъжни да осигурят в изработването на 

техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в 

документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-

изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за 

проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не 

разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална 

компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, 

т. 8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие с този закон. 

Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги 

изработили. 

 Външните експерти по ал. 3 не може да: 

1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за 

проект; 

2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, 

членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art19_Al2_Pt8&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art19_Al2_Pt8&Type=201/
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лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са 

променени така, че не предоставят на участника информация, която му 

дава предимство пред останалите участници в процедурата. 

 

РАЗДЕЛ ІІI. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Изисквания към кандидатите и участниците  

Чл.13. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително 

обявените условия. 

Оферта 

Чл.14.(1) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 

Гаранции 

Чл.15.(1) Кандидатът или участникът представя гаранция за участие 

в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният 

изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на 

договора. 

(2) 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 от стойността на обществената 

поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката. 

Чл.16.(1) Гаранциите се представят в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция. 

(2) Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам 

формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 

(3) Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е 

обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  
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С НЕГО   И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР 

 

Чл.17.(1) Възложителят назначава комисия за провеждане на 

процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни 

членове. 

(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а 

най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. 

Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в 

случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП  – най-малко трима. 

(3) При открита процедура комисията се назначава от възложителя 

след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена 

процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след 

изтичане на срока за приемане на заявленията за участие. 

 

Чл.18.(1) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат 

лица, които декларират, че: 

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената 

поръчка на определен кандидат или участник; 

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

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

управителни или контролни органи; 

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

установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената 

поръчка; 

4.  не са участвали като външни експерти в изготвянето на 

техническите спецификации в методиката за оценка на офертата. 

 

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

тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

(3) Членовете на комисията и консултантите представят на 

възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал.1 и за 

спазване на изискванията по ал.2 след получаване на списъка с 

кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато 

настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

Чл.18.(1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти. 
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(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 

участниците се уведомяват писмено. 

(3) 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. 

(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 

проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-

малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага 

по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 

на останалите участници. 

(5) В присъствието на лицата по ал. 3 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. 

(6) След извършването на действията по ал.4 и 5 приключва 

публичната част от заседанието на комисията. 

(7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

(8) 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 ал. 7 и изпраща протокола на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

(9) Участниците представят на комисията съответните документи в 

срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал.7. Участникът 

няма право да представя други документи освен липсващите и тези за 

отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. 

(10) След изтичането на срока по ал.9 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. 

(11) Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително 

чрез изискване на информация от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 
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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. 

 

Чл.19.(1) Възложителят определя изпълнителя на обществената 

поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, 

посочен в обявлението: 

1. най-ниска цена; 

2. икономически най-изгодна оферта. 

(2) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната 

оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната 

им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, 

която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и 

оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни 

причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки 

показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.  

Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

Чл.20.(1) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване 

работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. 

(2) В решението по ал.1 възложителят посочва и отстранените от 

участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването 

им. 

(3) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в 

тридневен срок от издаването му.  

 (4) При писмено искане от участник, направено в срока за 

обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от 

получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост 

от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до 

информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или 

нарушава конкуренцията. 

 

Чл.21. Процедурата завършва с решение за: 

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка; 

2. класиране на участниците; 

3. прекратяване на процедурата. 

Чл.22.(1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, 

когато: 
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      1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или 

конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на 

изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП, или не се е явил нито един участник 

за договаряне;  

2. всички оферти или проекти не отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да 

осигури; 

4.  първият и вторият класирани участници откажат да сключат 

договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност 

да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, 

които възложителят не е могъл да предвиди; 

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, 

които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при 

които е обявена процедурата; 

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП 

не се сключва договор за обществена поръчка. 

 

(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано 

решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие; 

2. има само един кандидат или участник, който отговаря на 

изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта или проект 

отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП, или 

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на 

изискванията на чл. 47, ал. 2, от ЗОП когато са посочени в обявлението; 

4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и 

чл. 88, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

(3) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по ал.1 

или 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие 

от него до изпълнителния директор на агенцията. 

(4) В случаите по ал.1, т. 3 възложителят задължително включва в 

решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със 
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същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, 

при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година. 

(5) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на 

кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на 

документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението 

по ал. 1 или 2. 

(6) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, 

възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена 

поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в 

сила. 

 

Чл.23.(1) Възложителят сключва писмен договор за обществена 

поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за 

изпълнител в резултат на проведената процедура. 

(2) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да 

сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, 

класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на 

посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

(3) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на 

приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

(4) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 

14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

(5) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане 

в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди 

изтичането на срока по ал. 3. 

(6) Възложителят няма право да сключи договор с избрания 

изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, 

освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

(7) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени 

поръчки. 

 

Чл.24.(1) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го 

изменят. 
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(2) Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение: 

1.  когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

a) промяна в сроковете на договора, или 

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за 

строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води 

до увеличаване стойността на договора, или 

в)  цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета 

на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или 

части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на 

стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията 

на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или 

по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните 

стоки, или 

г)  намаляване общата стойност на договора в интерес на 

възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени 

количества или отпадане на дейности, или; 

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен 

предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект 

на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или 

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на 

нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена 

последица от него, или 

4.при удължаване срока на договор за доставка или услуга с 

периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са 

изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора 

възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, 

която не е завършила с избор на изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не 

повече от 6 месеца; 

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени 

затруднения за възложителя; 

5.в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при 

възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към 

момента на сключването на договора и в резултат на които договорът 

засяга законните интереси на някоя от страните. 

 

(3) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, 

ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни 
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своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя 

обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в 

съответствие с уговореното в него. 

 

Чл.25. Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки 

сключен договор за обществена поръчка до агенцията за вписване в 

Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след 

сключването на договора. 

 

Чл.26. Контролът по изпълнението на сключения договор за 

обществена поръчка/чл.14 ал.1,3,4,5 от ЗОП/ , свързан с качество, 

количество и ритмчичност на доставяните стоки или услуги се 

осъществява от домакина и главния счетоводител на Възложителя, които 

са длъжни за всяко констатирано от тях неизпълнение, в т.ч. частично 

такова, да докладват веднага на Директора.  

 

РАЗДЕЛ V: РЕД  ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПРИ 

ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”  

/финансов праг съгл. Чл14, ал.4 от ЗОП/, провеждани по реда 

Глава осма „а” от ЗОП 

 

Чл.27. Възложителят подготвя докладна записка и ценова оферта, 

които се предоставят на вниманието на финансовия контрольор за 

одобрение. 

1/.Работна група в състав: счетоводител и касиер-домакин или 

външен експерт подготвят „публичната покана” която се изпраща с 

електронен подпис на АОП  и на интернет страницата  

/„ Профил на купувача” / на Възложителя. 

2/Публичната покана 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 от ЗОП; 

5. срок и място за получаване на офертите; 

6. дата, час и място на отваряне на офертите. 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art28а&Type=201/
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3/.Възложителят със заповед определя комисия, която да разгледа 

постъпилите оферти. 

4/.Офертите се входират във входящия регистър на ДГ № 194, по 

реда на постъпването им. 

5/.Всички документи се поставят в един запечатан непрозрачен плик 

със следния надпис:  наименование на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и ако е разделена на обособени позиции- за 

коя позиция се подава офертата/. 

6/.Председателят на комисията срещу подпис получава от 

Възложителя списък на постъпилите оферти и самите оферти. 

7/.Председателят и членовете на комисията попълват декларация по 

чл.35 от ЗОП. 

8/.Комисията отваря и разглежда постъпилите оферти . В случай, че е 

постъпила само една оферта, комисията е длъжна да я разгледа и да 

състави протокол. В този случай Възложителят преценява дали да сключи 

договор или да прекрати процедурата. 

9/.Комисията заседава в открито заседание и разглежда постъпилите 

оферти, проверява документите като има право в случай, че участникът не 

е представил даден документ да го изиска в рамките на 3 работни дни. Ако 

документът не бъде представен, участникът се отстранява на формално 

основание. По този ред не могат да се изискват документи относими към 

ценовата оферта и нейните приложения; 

10/.При неправилно попълнена ценова оферта или при промяна на 

нейния образец, участникът се отстранява; 

11/.При наличието на цена, която е 20% по ниска от средната цена на 

всички останали оферти се изисква обосновка.Обосновката може да се 

приеме само ако участникът предложи: оригинално решение за изпълнение 

на поръчката; предложи техническо решение, наличие на изключително 

благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка или получена държавна помощ. Ако не е налице 

една от посочените предпоставки, участникът се отстранява на това 

основание. 

12/.Комисиата съставя протокол с класиране на допуснатите и 

недопуснатите участници със съответните мотиви; 

13/.Протоколът с констатациите и предложеното класиране се 

предава на възложителя за утвърждаване. 

14/.С извадка от протокола се уведомямат всички участници по факс 

или електронна поща за резултата; Цялата документация, свързана с 

разходването на бюджетни средства по този ред се предава от 

Председателя на комисията на Възложителя/директора/ за архивиране като 
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на осн. Чл.101ж от ЗОП се съхранява 3 години след приключване на 

изпълнението на договора. 

 

 

VІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.14, 

АЛ.5 ОТ ЗОП 

 

Чл.28.При условията на чл.14, ал.5 от ЗОП по преценка на 

Възложителя се подготвя покана до определен кръг от участници или до 

неопределен кръг от участници. 

/1/.Поканата се публикува на интернет адреса на Възложителя и не се 

публикува в АОП. 

/2/.Редът по чл.14, ал5 от ЗОП за всеки конкретен случай се определя 

от Възложителя със заповедта, в която се определя комисията, като се 

посочва начина за събиране  на офертите. 

 

/3/.Възложителят издава вътрешна заповед с която определя работна 

група в състав: счетоводител и касиер-домакин , които подготвят „ покана” 

която се поставя на  на интернет адреса на Възложителя или се изпраща по 

пощата до определен кръг от участници и съдържа: 

1. Методика на оценката; 

2. Изискуеми документи към кандидатите; 

3. Срок за представяне на офертите; 

4. Срок за представяне на протокола на комисията на 

Възложителя с избран изпълнител. 

/4/.Поканата съдържа: 

1. Наименование и адрес на възложителя;  

2. Описание на предмета на поръчката, строителство, доставка 

или услуга; 

3. Изисквания към обекта на поръчката; 

4. Критерия за възлагане „най-ниска цена”, 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. 

6. Срок на валидност на документите; 

7. Изискуеми документи от кандидатите. 

/5/.Възложителят със заповед определя комисия, която да разгледа 
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постъпилите оферти. 

/6/.Офертите се входират във входящия дневник на ДГ № 194, по 

реда на постъпването им. 

/7/.Всички документи се поставят в един запечатан непрозрачен плик 

със следния надпис: адрес за кореспонденция, телефон, факс. 

/8/.Председателят на комисията срещу подпис получава от 

Възложителя списък на постъпилите оферти и самите оферти. 

/9/.Председателят и членовете на комисията попълват декларация по 

чл.35 от ЗОП. 

/10/.Комисията отваря и разглежда постъпилите оферти независимо 

от техния брой. В случай, че е постъпила само една оферта, комисията е 

длъжна да я разгледа и да състави протокол. В този случай Възложителят 

преценява дали да сключи договор или да прекрати процедурата. 

/11/.В случай, че в указания срок не постъпи оферта, определената 

комисия съставя протокол, като предлага на Възложителя да се публикува 

нова  покана на сайта на АОП 

/12/.Комисията заседава в закрито заседание , разглежда постъпилите 

оферти и изготвя мотивирано предложение до Директора на детското 

заведение с предложение за изпълнител.  

/13/.Цялата документация, свързана с разходването на бюджетни 

средства по този ред се предава от Председателя на комисията на 

Възложителя/директора/ за архивиране като на осн. Чл.101ж от ЗОП се 

съхранява 3 години след приключване на изпълнението на договора. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящите Вътрешни правила са приети на 16.09.2020г., на основание 

чл.8б от ЗОП и влизат в сила от датата на приемането им.  

 

§2. Изменения и допълнения на Вътрешните правила се извършват от 

Възложителя. 

 

       


