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Чл. 1. Вътрешните правила определят:
1.1. Условията и редът за планиране и организация на провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки в район Млаост и за контрол на изпълнението на сключените 
договори за обществени поръчки;

1.2. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на 
обществени поръчки.

Чл. 2 Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки на 
стоки, предоставянето на услуги или провеждане на конкурс за проект.

Чл. 3. Вътрешните правила включват:
3.1.Отговорностите на длъжностните лица и структурните единици в процеса на стартиране 

и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;
3.2.Планиране и организация на провеждането на процедурите, доказване на 

необходимостта от строителство, доставка, осъществяване на услуга или провеждане на конкурс за 
проект;

3.3.Ред за стартиране и провеждане на процедури;
3.4. Контрол на изпълнението на сключените договори.

Чл.4 Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат 
задължения по изпълнението на дейностите включени в тях.

Чл.5. При разработването на вътрешните правила са отчетени изискванията на следните 
документи:

5.1. Закон за обществените поръчки;
5.2. Търговски закон;
5.3. Закон за задълженията и договорите:
5.4. Закон за финансов контрол в публичния сектор.

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН МЛАОСТ

Чл. 6. Началниците на отделите /в зависимост от ресора, за който отговарят, и за който е 
необходимо провеждане на обществена поръчка/ са заявители за необходимостта ог провеждане 
на всяка обществена поръчка.
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Чл. 7. Началниците на отделите /в зависимост от ресора, за който отговарят, и за който е 
необходимо провеждане на обществена поръчка/ подават до кмета на района най-късно до 20 
февруари на календарната година доклади със списък на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които предлагат да бъдат 
открити през следващите 12 месеца, отговарящи на изискванията на чл. 23 ог Закона за 
обществените поръчки или за тези обществени поръчки под стойностите посочени в чл. 23 от ЗОП. 
за които се иска използване на съкратените срокове по чл. 64, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 8. Преди предаването на списъците на кмета на района, те трябва да бъдат съгласувани с 
Началник отдел „ФСД”, с оглед определяне на прогнозните стойности на поръчките и финансовата 
им обезпеченост, и с финансовия контрольор с оглед предварителен контрол за законосъобразност 
при разходването на заложените финансови средства.

Чл. 9. След одобрение от кмета на района на предложените списъци с обществени поръчки 
началниците на отделите по чл. 6 организират изпращане на информацията за предварителното 
обявление до Агенция по обществени поръчки в срок до 01 март на календарната година и изготвят 
график за провеждане на процедурите, който се съгласува от юрист относно вида на предвидените 
процедури и се одобрява от кмета на района.

Чл. 10. За периодичните поръчки в графика се предвижда стартирането на новите 
процедури да започне не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на действащия договор.

ГЛАВА ТРЕТА 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН МЛАОСТ

Чл. 11. Началниците на отдели /в зависимост от ресора, за който отговарят, и за който е 
необходимо провеждане на обществена поръчка/ информират своевременно кмета на района за 
необходимостта от започване на подготовка за провеждане на процедура за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ I. СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Чл. 12. Стартирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка става въз основа 
на писмен доклад от заявителя, определен в чл. 6 от тези правила, до кмета на района и имат 
следното съдържание:

12.1. Обосноваване на необходимостта от стартиране на процедурата;
12.2. Средствата, предвидени за нейното финансиране в бюджета на района, наличие на 

бюджетен кредит;
12.3. Ориентировъчна стойност на обществената поръчка;
12.4. Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка;
12.5. Предложение за вида на процедурата;
12.6. Правно основание за стартирането й;
12.7. Като приложение към доклада задължително трябва да има подробна техническа 

спецификация, технически изисквания, техническо задание и т.н в зависимост от предмета на 
обществената поръчка, които трябва да бъдат съгласувани и утвърдени по установения ред.
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ПОДРАЗДЕЛ I. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ И 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 13. Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и 
строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена 
поръчка за услуги.

Чл. 14. При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на 
стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.

Чл. 15. Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението 
за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 16. За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се 
изчислява, както следва:

16.1. При договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и 
за покупка на изплащане, когато срокът:

а) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
б) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс 

ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
в) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото

48;
16.2. При периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната 

финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на 
съответната доставка или услуга; или

б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след 
първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 
12 месеца;

16.3. При договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на 
максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции или подновявания;"

16. 4. При договор за услуга, в който не се определя обща цена:
а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;
б) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 

години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
16.5. При договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други 

плащания;
16.6. При договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, 

комисионните или лихвите и други плащания;
16.7. При договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс 

за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата 
стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;

16.8. При договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на 
всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;

16.9. При конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на 
наградите и другите плащания за участниците в конкурса;

16.10. При рамково споразумение или динамична система за доставки - на база 
максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат 
сключени за срока на действие на споразумението или системата.
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Чл. 17. При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания 
без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и 
повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103 , ал. 2. т. 8 и чл. 119в, ал. 
3, т. 12 от ЗОП.

Чл. 18. Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е 
предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. 
Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, 2. 3 или 4 
от ЗОП при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за 
общата стойност на поръчката.

Чл. 19. Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка 
не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона. '

Чл. 20. Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на 
закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи 
разрешение за ползване като самостоятелен обект.

Чл.21. При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на 
доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

ПОДРАЗДЕЛ II. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Чл. 22. Не се провежда процедура, когато стойността на разхода, без ДДС има следните 
стойности:

22.1. За строителство -  от 60 000 до 264 000 лева;
22.2. За доставки или услуги -  от 20 000 до 66 000 лева.

Чл. 23. В случаите по чл. 22 от Вътрешните правила се прилагат условията и реда на глава 
осма „а” от Закона за обществените поръчки, като възлагането на поръчките се извършва при 
спазване на следната процедура:

23.1. Кметът на район Младост със заповед определя:
23.1.1. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количеството или

обем;
23.1.2. Изискванията за изпълнение на поръчката;
23.1.3.Критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „икономически 

най-изгодна оферта” -  и показателите за комплексната оценка с тяхната относителна тежест;
Други изисквания;

23.1.4. Длъжностните лица, на които се възлага да получат, разгледат и оценят офертите.
23.1.5. Срок за работа на длъжностните лица.
23.2. За възлагане на поръчките по чл. 22 от Вътрешните правила се събират оферти с 

публикуване на покана
23.3. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията по 

обществени поръчки, и съдържа най-малко следната информация:
23.3.1 Наименование и адрес на възложителя;
23.3.2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
23.3.3. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
23.3.4. Критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически 

най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
23.3.5. Срок за получаване на офертите.
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23.4. Началникът на отдела /заявителят на обществената поръчка/ осигурява публикуване на 
Поканата на Портала за обществени поръчки по реда, определен с правилника за прилагане на 
закона, и в нея се посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. 
Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача на район „Младост”.

23.5. При промяна на първоначално обявените условия е необходимо отново да се приложи 
реда за събиране на оферти по т.т. 23.2 -  23.4, като при необходимост от промяна на издадената 
заповед по т.23.1 от Вътрешните правила, се издава нова заповед, която изменя и допълва 
първоначалната.

23.6. След получаване на офертите длъжностните лица, назначени по реда на т. 22.1.4 от 
Вътрешните правила, представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1 и 2 от ЗОП.

23.7. В случай, че не е предвидено друго в документацията за участие:
23.7.1. Длъжностните лица, назначени по реда на т. 23.1.4 от Вътрешните правила, отварят 

последователно пликовете с офертите на всички участници по реда на получаването им. В случай, 
че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, участникът се 
отстранява;

23.7.2. Ценово предложение, което не е изготвено по пълния предмет на поръчката не се 
оценява, като също участникът подлежи на отстраняване.

23.8. Длъжностните лица, назначени по реда на т. 23.1.4 съставят протокол за 
получаването, разглеждането и оценката на офертите, който съдаржа най - малко следната 
информация:

23.8.1. Датата на отваряне на офертите;
23.8.2. Брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;
23.8.3. Резултатите от разглеждането и оценката на офертите;
23.8.4. Предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано предложение 

за преустановяване избора на изпълнител;
23.8.5. Имената и подписите на длъжностните лица.
23.9. Протоколът по т. 23.8. се представя на възложителя за утвърждаване.
23.10. На база утвърдения протокол се подписва договор с избрания изпълнител.

ПОДРАЗДЕЛ III. ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 24. Не се провежда процедура и не се прилагат условията и реда на глава осма „а” от 
Закона за обществените поръчки при разход на средства при следните стойности без ДДС:

24.1. За строителство -  под 60 000 лева;
24.2. За доставки и услуги -  под 20 000 лева;
24.3. За конкурс за проект -  под 66 000 лева.

Чл. 25. В случая по т.24.1 от настоящите правила е задължително сключването на писмен 
договор с изпълнителя.

Чл. 26. В случаите по т.24.2 и т.24.3 от настоящите правила може да не се сключва писмен
договор, но е необходимо разходът да бъде доказан чрез първични платежни документи, съгласно
изискванията на чл. 28 от Вътрешните правила.

Чл. 27. В случаите по чл.26 от настоящите правила искането за извършване на разход става 
с доклад от заявителя по чл. 6 от тези правила до кмета на района, съгласуван с ресорния 
заместник-кмет или секретаря на района . Към доклада задължително се прилагат:

27.1. Предложение за определяне на точната или максимална стойност на поръчката;
27.2. Количествено-стойностна сметка.
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Чл.28. След одобряване на доклада от кмета на района, сделката се доказва с първични 
документи (фактура), които преди подписването им трябва да бъдат одобрени от финансовия 
контрольор и началника на отдел „ФСД”, ако не се налага подписване на договор.

Чл. 29.0добрената от кмета докладна се предоставя на началника на отдел „ФСД".

РАЗДЕЛ II. ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 30. Кметът на района със своя заповед назначава комисия за изготвяне на документация 
за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 31. В комисията за изготвяне на документацията за провеждане на процедурата за 
възлагане на обществената поръка е необходимо задължително да участва юрист, финансист и 
началника на отдела - заявител или друго лице/а, притежаващо/и необходимата професионална 
квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Чл. 32. Комисията има следните задължения и отговорности:
32.1. Да изготви и окомплектова документацията в срока, определен от кмета на района;
32.2.Да съгласува изготвената документация и я внесе за утвърждаване от кмета на района;
32.3. Подава информация за публикуване на уеб страницата на район Младост;
32.4. Обезпечава процеса на закупуване на документация от кандидатите;
32.5. Обезпечава комплектоването и изпращането на отговори по постъпили запитвания от 

кандидати, закупили документация за участие;
32.6. Подготвя заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения;
32.7. Уведомява състава на комисията за деня, мястото и часа за отваряне и оценка на 

предложенията;
32.8. Подготвя бланки-декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП;
32.9. Предава на председателя на комисията пълното досие на процедурата.

Чл. 33. Юристът от комисията има следните отговорности:
33.1. Отговаря за правилното определяне на правните основания за стартиране на 

процедурите;
33.2. Оказва съдействие на отговорника на процедурата при изготвяне на документацията;
33.3. Изготвя проекто-договора, съвместно с лицата по чл. 34 и чл. 35.

Чл. 34. Финансистът отговаря за:
34.1. финансовото обезпечаване на поръчката;
34.2. финансовите условия, които ще бъдат заложени в документацията и договора за 

изпълнение на поръчката, включително за размера на аванса /ако се предвижда такъв/;
34.3. за коректното определяне на неустойките в договора;
34.4 изготвянето за методиката за оценка на офертите.

Чл. 35. Лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически 
опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката отговарят за правилното изготвяне на 
техническите спецификации относно предмета на обществената поръчка и свързаните с тях общи и 
специални изисквания към участниците/кандидатите в процедурата.

Чл. 36. Началникът на отдела-заявител може да възложи на служителите в отдела 
изготвянето на решението, обявлението и конкурсната документация, като упражнява контрол за
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правилното и своевременно изпълнение. Съдейства на служителите от отдела и при неспазване на 
разпоредбите на ЗОП - носи отговорност.

Чл. 37. Документацията се окомплектова по следния начин: .
37.1. Титулна страница с надпис „Документация за провеждане на ..../изписва се вида на 

процедурата и предмета на поръчката/ - два екземпляра, като на единият се подписват всички 
членове на комисията, след като цялата документация е изготвена;

37.2. Съдържание на документацията;
37.3. Решение за откриване - изготвя се в три екземпляра;
37.4. Обявление за обществената поръчка- изготвя се в 3 екземпляра, два от които със 

съгласувателни подписи на всички членове на комисията и един екземпляр без съгласувателни 
подписи;

37.5. Покана за участие, когато процедурата е на договаряне - изготвя се в три екземпляра;
37.6. Указания за подготовка на офертите за участие към кандидатите;
37.7. Пълно описание на предмета на поръчката - трябва да бъде описана дейността, която 

трябва да изпълни участника в процедурата. В зависимост от вида на дейността и спецификата на 
предмета на поръчката:

37.7.1 При строителство - за описание могат да се използват утвърдени технически 
изисквания за изпълнение на строително-монтажните работи. Задължително трябва да бъдат 
определени характеристиките на работата, качеството, сроковете - начало и край /ако е 
приложимо/, графици и указания за изпълнение и др. Изискванията трябва да се основават на 
международни стандарти и национални технически норми по действащите нормативни документи;

37.7.2. При доставка - за описание могат да се ползват утвърдени технически 
характеристики на доставяното оборудване. Трябва да се направи описание на стоката и да се 
определят всички условия за доставката - маркировка, етикетировка, тестове, обучение, шеф- 
монтаж, техническа помощ и изисквания за определени сертификати и др. документи. В 
описанието не трябва да се споменава определена търговска марка, име или дизайн, тип, произход 
или производител, освен в допустимите случаи на процедури на договаряне по смисъла на чл: 84 и 
90 от ЗОП. В случай, че е неизбежно, се включват думите „или еквивалентен", което дава 
възможност за алтернатива в доставката.

37.7.3. При услуга - за описание на дейността се използва техническо задание или задание 
на консултант. Заданието трябва да включва цели и задачи, данни и материали, необходими за 
нормалното осъществяване на услугата.

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

37.7.5. Документация, свързана с изискванията на възложителя към изпълнението на 
поръчката - подробна техническа спецификация, технически изисквания, техническо задание, 
количествено-стойностна сметка, конструктивна документация и т.н в зависимост от предмета на 
поръчката;

37.7.6. Образец на ценово предложение;
37.7.7. Методика за оценка на предложенията;
37.7.8. Проекто-договор;
37.7.9. Други приложими документи.

Чл. 38. Изготвената документация се предлага на кмета на района за утвърждаване.

Чл. 39. След утвърждаване на документацията от кмета на района, председателят на 
комисията организира и контролира своевременното изпращане на решението за откриване на 
процедурата и обявлението за поръчката /поканата за участие (в приложимите случаи) за
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публикуване в Агенция по обществени поръчки и Официалния вестник на ЕС /в приложимите 
случаи/ по електронен път или по друг, предвиден в закона за обществени поръчки начин, в деня 
на подписването им от кмета на хартиен екземпляр.

Чл. 40. В случай на необходимост от промяна в първоначално обявеното обявление и/или 
документация за участие в процедурата, както и в случай на прекратяване на процедурата 
председателят на комисията организира подготвянето на съответното решение за промяна или за 
прекратяване на процедурата. Предоставя решението за подпис от кмета на района и след 
подписването му организира своевременното му изпращане за публикуване в Агенция по 
обществени поръчки и Официалния вестник на ЕС /в приложимите случаи/ по електронен път или 
по друг, предвиден в закона за обществени поръчки начин, в деня на подписването му от кмета на 
хартиен екземпляр.

РАЗДЕЛ III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Чл. 41. Кметът на района със своя заповед назначава комисия за провеждане на процедурата 
за обществена поръчка, която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, като определя 
нейния състав и резервни членове.

Чл. 42. При открита процедура заповедта за назначаване на комисията по чл. 41 от 
настоящите правила се издава 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. 43. В комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръка е 
необходимо задължително да участва юрист, финансист и началника на отдела - заявител или 
друго техническо лице /експерт/, притежаващо необходимата професионална квалификация и 
практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Чл.44. Председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията 
има следните отговорности:

44.1. Води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед запазване интересите на 
район Младост;

44.2. Отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация 
провеждане на процедурата;

44.3. Отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилите предложения и 
приключване на работата на комисията, съгласно заповедта за назначаване на комисията;

Чл. 45. Юристът има следните отговорности:
45.1. Отговаря за и законосъобразното провеждане на процедурата с оглед запазване
интересите на район Младост;
45.2. Оказва съдействие при отварянето и оценката на получените предложения, при
изготвяне на протоколи, решения и писма;
Чл. 46. Отговорности на техническите лица / експерти /:
46.1. Разглеждат постъпилите технически предложения, допуснати до оценка и извършват 

техническа оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация, с изключение на 
случаите на договаряне, в които случаи участват в преговорите с поканените кандидати;

46.2. При процедури на договаряне разглеждат техническото/те предложение/я на 
кандидата/тите и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и 
сроковете за изпълнение с оглед запазване интересите на района;
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Чл. 47. Комисията се събира на датата, мястото и в часа указан в заповедта. Работата на 
комисията се ръководи от нейния председател.

Чл. 48. Членовете на комисията след получаване на списъка с кандидатите или участниците 
и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства 
подписва декларации по чл. 35, ал.З от ЗОП.

Чл. 49. Комисията спазва напълно предвидения в Закона за обществените поръчки ред за 
провеждане на избраната процедурата.

Чл. 50. Комисията е длъжна да извършва оценка на постъпилите предложения съгласно 
изготвената „Методика за оценка на предложенията", неразделна част от утвърдената 
документация. '

Чл. 51. Цялата дейност на комисията подробно се описва в протокол/и за дейността й. който 
председателят на комисията представя на кмета на района за утвърждаване.

Чл. 52. Кметът на района има право на контрол върху работата на комисията за провеждане 
на процедурата преди издаване на съответните решения съгласно разпоредбите на чл. 36а от ЗОП, 
като:

52.1. При осъществяване на контрола по кметът на района проверява само съдържанието на 
съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително 
обявените условия на обществената поръчка;

52.2. В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които 
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, кметът на района дава 
писмени указания за отстраняването им.

52.3. Указанията на кмета на района са задължителни за комисията. Извършените действия 
и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на 
несъгласие, към него се прилага особено мнение. Окончателният протокол се предава на кмета на 
района за утвърждаване.

Чл. 53. Въз основа на утвърдения протокол, кмета на района в срок 5 работни дни след 
приключване работата на комисията, издава решение, с което обявява класирането по процедурата 
и определя кандидата класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка. В 
решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за 
отстраняването им.

Чл. 54. След подписване на решението от кмета на района, председателят на комисията:
54.1. осигурява изпращането му на участниците в тридневен срок от издаването му;
54.2. Изготвя доклад до Началника на отдел "ФСД " за освобождаване на гаранциите за 

участие, съгласно разпоредбите на закона и следи за освобождаването им в срок;

Чл. 55. Договорът се подписва с участника, определен за изпълнител, 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 14-дневен срок 
от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението 
за определяне на изпълнител.

Чл.56. Договорът за обществена поръчка може да бъде сключен и преди изтичането на 14- 
дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници 
за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:



56.1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има 
само един поканен участник;

56.2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 
заинтересовани кандидати;

56. 3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.

Чл. 57. 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.

Чл. 58. Договорът се съгласува от юристта, началника на отдел "ФСД", началниците на 
отдели / в зависимост от ресора и естеството на процедурата /. Така подготвена цялата 
документация се предоставя на финансовия контрольор за предварителен контрол преди поемане 
на задължение, който го съгласува последен. Договора проконтролиран по този ред се поднася на 
кмета и главния счетоводител на СО Район "Младост" за полагане на двоен подпис, съгласно 
утвардения СФУК на района.

Чл. 59. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора:

59.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 
2 от ЗОП;

59.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
59.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
59.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и е поставено при откриване на процедурата.

Чл. 60. Задълженията по т. 59.2 не се прилагат за обстоятелствата, вписани в търговския 
регистър и не могат да се изискват представяне на документите за тези обстоятелства.

Чл. 61. В 7-дневен срок от сключване на договора, председателят на комисията, която е 
разгледала и оценила офертите, организира изпращането на информация до Регистъра за 
обществени поръчки.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 62. След сключване на договора, кметът на района назначава със заповед лице, което да 
осъществява контрол на изпълнението на договора.

Чл. 63. В случай, че кметът не издаде заповед по чл. 62 от тези правила, контролът на 
изпълнението на договора се осъществява от ресорния началник отдел -  заявител на поръчката.

Чл. 64. Лицето по чл. 62 /съответно по чл. 63/ от тези правила, информира своевременно 
началника на отдел „ФСД“ и кмета на района:

64.1. за всяко неизпълнение по договора;
64.2. задължително информира началника на отдел „ФСД" преди всяко плащане дали 

изпълнителят/ите/ по договора е/са/ изпълнил/и/ качествено и в срок възложената му/им поръчка и 
за необходимостта от удържане на неустойки.
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64.3. за датата на окончателното изпълнение на задълженията по договора; дали са 
изпълнени качествено и в сроковете съгласно подписания договор, и необходимостта от удържане 
на неустойки.

64.4. след като получи информацията от началник отдел „ФСД" за окончателното изплащане 
на задълженията по договора или при предсрочно прекратяване на сключен договор в срок до 
четиринадесет дни /но не по-късно от един месец: в първия случай -  след приключване 
изпълнението на договора, а във втория -  от деня на предсрочното прекратяване на договора/ 
организира изпращане на информацията до Агенция по обществени поръчки.

ГЛАВА ПЕТА
ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ В РАЙОН „МЛАДОСТ“

Чл. 64.5. КМЕТЪТ НА РАЙОНА Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

64.5.1,Отговаря за цялостната защита на интересите на район Младост и упражнява правата 
на Възложител при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за 
обществените поръчки;

64.5.2. Подписва решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената 
поръчка и утвърждава изготвената документация, след тяхното съгласуване по реда, определен в 
настоящите правила;

64.5.3.Подписва решението за удължаване на срока за подаване на предложения;
64.5.4.Подписва заповедта, с която се стартира „процедура" за възлагане на обществена 

поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП;
64.5.5. Подписва заповедта за назначаване на комисия (жури при конкурс за проект) за 

провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, която разглежда, оценява и 
класира постъпилите предложения, а при възлагане чрез публична покана -  и получава офертите.

64.5.6.Утвърждава протокола на комисията (журито), назначени за отваряне, оценка и 
класиране на постъпилите предложения, а при възлагане чрез публична покана -  и за получава 
офертите.

64.5.7.Подписва решението /в случаите, когато законът изисква такова/ за класиране и 
определяне на изпълнител/и на обществената поръчка, респективно решението за прекратяване на 
процедурата.

64.5.8. Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 
процедурата преди издаване на съответните решения съгласно разпоредбите на чл. 36а от ЗОП

Чл.65 ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА РАЙОНА (в зависимост от ресора, 
за който отговарят) ИМАТ СЛЕДНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

65.1. Съгласуват докладите за стартиране на процедура за провеждане на ОП, изготвени от 
началник-отделите, включително и доклада по чл. 27 от настоящите правила;

65.2. Съгласуват решението, обявлението и изготвената конкурсна документация, като след 
това ги предоставят на кмета за подпис;

65.3. Съгласуват заповедта за назначаване на комисия (жури) за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите предложения, а при възлагане чрез публична покана -  и за получава 
офертите, като след това я предоставят на кмета за подпис;

65.4. Съгласуват решението за удължаване на срока за подаване на предложения, като след 
това го предоставят на кмета за подпис;

65.5. Изготвят докладна за освобождаване на гаранции за участие и изпълнение на 
обществени поръчки.
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Чл. 66. НАЧАЛНИЦИТЕ НА ОТДЕЛИ информират своевременно ресорния зам. кмет или 
секретар за необходимостта от подготвяне на доклад за възстановяване/освобождаване на 
банковите гаранции за участие и изпълнение.

Чл.67. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД" ИМА СЛЕДНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

67.1. Следи за постъпване на гаранции за изпълнение на обществени поръчки и ги вписва в 
регистър;

67.2. Съгласува всички договори и разходни документи;
67.3. Изготвя и съхранява досие за извършване на разход;
67.4. Възстановява гаранциите за участие и изпълнение след получаване на докладна от 

ресорния зам. кмет или секретар;
67.5. Следи за своевременното начисляване на неустойка при забавено или лошо 

изпълнение от страна на изпълнителя съгласно клаузите на договора.
67.6. Уведомява лицето, контролиращо изпълнението на договора, а ако няма такова - 

ресорния началник на отдела-заявител за окончателното изплащане на задълженията по договора в 
срок до десет дни от деня от превеждане на последната сума по изпълнението на договора;

67.7. Съгласува, с оглед определяне на прогнозните стойности на поръчките и финансовата 
им обезпеченост, списъците на процедурите за обществени поръчки за предварително обявление 
по чл. 23 от ЗОП, изготвено от началник отделите съгласно чл. 8 от Вътрешните правила, преди 
предаването им на кмета на района.

67.8. При планиране на разплащане по реда на чл. 26 одобрява планирания разход с оглед 
обезпечаване на финансовите средства преди подписването на първични документи (фактура) от 
кмета на района.

Чл. 68. ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛЬОР ИМА СЛЕДНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

68.1. Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване 
на разходи;

68.2. При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на 
разхода с поетото задължение;

68.3. Съгласува, с оглед предварителен контрол за законосъобразност при разходването на 
заложените финансови средства, списъците на процедурите за обществени поръчки за 
предварително обявление по чл. 23 от ЗОП. изготвено от началник отделите съгласно чл. 8 от 
Вътрешните правила, преди предаването им на кмета на района.

68.4. При планиране на разплащане по реда на чл. 26 одобрява планирания разход с оглед 
законосъобразното разходване на финансови средства преди подписването на първични документи 
(фактура) от кмета на района.

ГЛАВА ШЕСТА 
РЕДЪТ НА ЗАВЕЖДАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ; 

РАЗДЕЛ I. РЕД НА ЗАВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

Чл. 69 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ " АДМИНИСТРАТИВНО
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ":

69.1. Да регистрират постъпващите документи и след резолюция да ги разпределят;
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69.2. Да извеждат под съответния регистрационен индекс всички документи свързани с 
процеса по стартиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки - решения, 
протоколи, заповеди, писма и други документи, съгласно реда установен в настоящите правила;

69.3. Да осигуряват изпращането на водената кореспонденция във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки по служебна поща или Български пощи;

69.4. Да приемат и завеждат постъпващите оферти за участие в обявена процедура, като 
издават документ на приносителят им;

69.5. Да изготвят списък на офертите по реда на постъпването им и в деня, определен за 
разглеждане, ги предават срещу подпис на председателя на комисията;

РАЗДЕЛ II. СЪХРАНЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 70. До изтичане на срока за подаване на предложения цялата документация се 
съхранява от председателя на комисията по подготовка на документацията.

Чл. 71. По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите 
предложения се съхранява от председателя на комисията, която разглежда, оценява и класира 
постъпилите документи. Председателят на комисията носи отговорност за евентуални 
недобросъвестни действия.

Чл. 72. След приключване на работата на комисията цялата документация заедно с 
постъпилите предложения се окомплектова и се предава на архиваря на район „Младост“ за 
съхранение в архива. Копие от сключения договор се предоставя в отдел "ФСД ‘ за изпълнение.

Чл. 73. При предаване на документацията в архива задължително се изготвя списък на 
документите, съдържащи се в досието на процедурата и се подписва двустранен приемно- 
предавателен протокол между председателя на комисията, която е разгледала, оценила и класирала 
постъпилите документи, и архиваря.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и отменят предходните 
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки с per. № - 
9302-2/10.03.2009г„ допълнени с Заповеди № РД-06-277/16.09.2009г., № РД-06-06/06.01.2012г. и № 
РД-06-127/19.05.2012г. на кмета на район „Младост’'

Допълнения и изменения по тях могат да се правят със заповед на кмета на района при 
промяна на нормативната уредба / ЗОП, ППЗОП или други приложими закони/ , както и на 
структурата на районната администрация или вътрешни правила, даващи отражение върху 
процедурите за провеждане на обществени поръчки.

Вътрешните правила се подписват в два оригинални екземпляра, които се съхраняват - 
1 екземпляр в деловодството на район „Младост" и 1 екземпляр при финансовия контрольор на 
района.
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С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.”Свето Преображение” 
факс (+ 359 2) 877 20 38, тел. (+ 359 2) 974 62 30 

e-mail so_mladost@mail.bg

З А П О В Е Д

Във връзка със съществени промени в Закона за обществените поръчки, обнародвани в 
ДВ, бр. 40 от 13.05.2014г, на основание абзац втори, предложение първо от Заключителните 
разпоредби на Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки в район „Младост” с per. № -9302-19/19.12.2012 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Променям Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки в район „Младост” с per. № -9302-19/19.12.2012 г„ както следва:

1. Точка 23.1.4 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното 
съдържание:

„23.1.4. Комисия, на която се възлага да получи, разгледа и оцени офертите. В 
комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална 
компетентност, свързана с предмета на поръчката.

2. Точка 23.3 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„23.3. С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и 
икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и 
проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на агенцията, и съдържа:

23.3.1. наименование и адрес на възложителя;
23.3.2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
23.3.3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и 

количество или обем;
23.3.4. критерия за възлагане, а когато изборът се извърш ва по критерий 

икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка на офертата в съответствие с 
чл. 28а;

23.3.5. срок и място за получаване на офертите;
23.3.6. дата, час и място на отваряне на офертите.“
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3. Точка 23.4 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„23.4. Началникът на отдела /заявителят на обществената поръчка/ осигурява:
23.4.1. публикуване в един и същи ден на Поканата на Портала за обществени 

поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно е поканата се 
публикуват и приложенията към нея.

23.4.2. в деня на публикуването изпращане на съобщение за поканата до 
средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да 
променя условията по т.т. 23.3.2 -  23.3.6. В съобщението не може да се съдържа повече 
информация от тази в поканата, публикувана на портала.

23.4.3. при писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 
получаване на оферти, най-късно на следващия ден да бъдат публикувани в профила на 
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.“

4. Точка 23.5 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:
„23.5. Срокът по т. 23.3.5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да 

тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.“

5. Създава се нова т. 23.5а в член 23 от Вътрешните правила със следното съдържание:

„23.5а. Когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на 
първоначално обявените условия, отново се прилага реда за събиране на оферти по т.т. 
23.2 -  23.4. В случай на необходимост от промяна на издадената заповед по т.23.1 от 
Вътрешните правила, се издава нова заповед, която изменя и допълва първоначалната.“

6. Точка 23.6 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

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

7. Създава се нова т. 23.6а в член 23 от Вътрешните правила със следното съдържание:

„23.6а.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3. След 
отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения.“

8. Точка 23.7.1 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното 
съдържание:

23.7.1. Комисията, назначена по реда на т. 23.1.4 от Вътрешните правила, 
разглежда последователно пликовете с офертите на всички участници по реда на 
получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията 
на ЗОП и поканата, участникът се отстранява.“

9. Точка 23.8 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„23.8. Комисията, назначени по реда на т. 23.1.4, съставя протокол за 
получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците., 
който съдържа най - малко следната информация:

23.8.1. Датата на отваряне на офертите;

23.8.2. Брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;
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23.8.3. Резултатите от разглеждането и оценката на офертите;

23.8.4. Предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано 
предложение за преустановяване избора на изпълнител;

23.8.5. Имената и подписите на членовете на комисията.“

10. Точка 23.9 на чл. 23 от Вътрешните правила се променя и придобива следното 
съдържание:

„23.9. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 
един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при 
условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП.“

11. Създават се нови точки 23.11 -  23.16 в член 23 от Вътрешните правила със следното 
съдържание:

„23.11. Изпълнението на поръчката може да бъде възложено и в случаите, когато е 
подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

23.12. Когато не е подадена нито една оферта изпълнението на поръчката може да 
бъде възложено след провеждане на преговори с избран изпълнител. В тези случаи 
възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 1016, ал. 1 
от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към 
поканата.

23.13.Възложителят сключва писмен договор, който включва всички 
предложения от офертата на класирания на първо място участник.

23.14. При сключване на договор класираният на първо място участник 
представя:

23.14.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 
в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

23.14.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
23.15. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при 

условията на т. 23.13 и т. 23.14 с участника, класиран на второ и на следващо място, 
когато участникът, който е имал право да сключи договора:

23.15.1. откаже да сключи договор;
23.15.2. не представи някой от документите по т. 23.14;
23.15.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
23.16. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 226, 

ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.“

12. Създават се нови членове 31а и 316 във Вътрешните правила със следното съдържание:

„Чл. 31а. За изработването на техническите спецификации, на методиката за 
оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий 
икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за 
проект, в комисията трябва да участва най-малко един експерт, който има 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато СО-район 
„Младост“ не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална 
компетентност, се осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП 
или други, чрез възлагане в съответствие със закона за обществените поръчки. 
Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.“
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„Чл. 316. Външните експерти по чл. 31а не може да:
316.1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
316.2. 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 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.“

13. Създава се нов член 35а във Вътрешните правила със следното съдържание:

„Чл. 35а. При избор на критерий за оценка на оферите „Икономически най- 
изгодна оферта“ трябва да се има предвид:

35а.1. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта:
35а.1.1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната 

оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро 
съотношение качество-цена;

35а.1.2. с показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на 
предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически 
предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с 
опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и 
техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и 
други; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП може да се вклю чат и показатели 
като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, 
оперативна съвместимост, работни характеристики и други;

35а.1.3. за обществени поръчки за строителство с показателите за оценка може да 
се оценяват характеристики, свързани със:

а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на 
строителни и монтажни работи или на строежа, или

б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на 
строежа, или на отделни строителни и монтажни работи.

35а.2. Относителните тежести на показателите за оценка може да се определят:
35а.2.1. с конкретна стойност в рамките на общата оценка, или
35а.2.2. чрез подреждане по важност в низходящ ред - когато по обективни 

причини е невъзможно да се приложи т. 35а.2.1.
35а.З.Указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва да:
35а.3.1. дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във 

всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 
спецификации;

35а.3.2. дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите 
предложения в офертите;

35а.3.3. осигуряват на кандидатите и участниците достатъчно информация за 
правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като 
за:

а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или 
в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;

б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва 
начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна 
оценка.
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35а.4. Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко 
свързани е предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за 
извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено 
плащане).

35а.5. При обществена поръчка е предмет проектиране и изпълнение на 
строителство показателите за оценка включват характеристики по т. 35а.1.2 и за 
проектирането, и за строителството.

14. В ГЛАВА ТРЕТА „ УСЛОВИЯ И  РЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН МЛАДОСТ“ се 
създава нов раздел „РАЗДЕЛ НА” със следното съдържание:

„РАЗДЕЛ ИА. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл. 40а. В профила на купувача се публикуват под формата на електронни 
документи:

1. предварителните обявления;
2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3. документациите за участие в процедурите;
4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки и променената документация за участие;
5. разясненията по документациите за участие;
6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен 

диалог и договаряне с обявление;
7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с 

приложенията към тях;
8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на 

гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за 
възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения 
към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 

поръчки;
14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по 

договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за 
авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на 
договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или 
задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 1016 от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. настоящите вътрешните правила;
19. становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на 

възложителя;
20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от 

осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на 
обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и 
мотивите за това;
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21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на 
телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, 
определени с вътрешните правила за поддържане на профила на купувача.

Чл. 406. В документите по чл. 40а от Вътрешните правила, които се публикуват в 
профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили 
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е 
защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното 
основание за заличаването.

Чл. 40в. Ако друго не е определено в Закона за обществените поръчки, 
документите по чл. 40а от Вътрешните правила, които се публикуват в Регистъра на 
обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за 
участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на 
изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, 
свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки 

на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о 
число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

3. освобождаването на гаранцията;
4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително 

споразумение към него;
5. създаването на съответния друг документ.

Чл. 40г. Документите и информацията по чл. 40а от Вътрешните правила, които 
се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в 
профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен 
идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в 
профила на купувача до изтичането на една година от:

1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен 
договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички 
задължения по договорите в рамковото споразумение.

Чл. 40д. Извън случаите по чл. 40г документите и информацията по чл. 40а се 
поддържат в профила на купувача, както следва:

1. по т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;
2. по т. 18 - една година след изменението или отмяната им;
3. по т. 19 и 21 - постоянно, със съответната актуализация.

Чл. 40е Съгласно чл. 22в, ал. 1 от Закона за обществените поръчки към уникалния 
номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва 
хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат 
документите и информацията за конкретната поръчка.

Чл. 40ж. Председателят на комисията по чл. 30 от Вътрешните правила изпраща 
на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ информация за адреса на хипервръзката 
едновременно с решението за откриване на процедурата.

Чл. 40з. С вътрешните правила за поддържането на профила на купувача се 
определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на
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обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, 
определени е този закон.“

15. Член 43 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„Чл. 43. В комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената 
поръчка е необходимо задължително да участва един юрист, а най-малко половината от 
останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана е 
предмета на поръчката. В комисията е необходимо да бъде включен и финансист и 
началникът на отдела - заявител или друго компетентно техническо лице /експерт/ от 
отдела-заявител.“

16. Създава се нов чл. 43а във Вътрешните правила със следното съдържание:

„Чл. 43а. В случай, че СО-район „Младост“ не разполага със служители, 
отговарящи на изискванията за професионална компетентност по чл. 43 от правилата, е 
необходимо осигуряване на външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или 
други чрез възлагане в съответствие със Закона за обществените поръчки. При 
възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 
779 000 лв., задължително се включва като член на комисията поне един външен 
експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. В случаите по изречение 
второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се вклю чват всички 
експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият 
се организира от Агенцията по обществени поръчки по ред, определен с ППЗОП.”

17. Създава се нов чл. 436 във Вътрешните правила със следното съдържание:

„Чл. 436. Външни експерти, участвали в изготвянето на техническите 
спецификации в методиката за оценка на офертата не могат да бъдат включвани в 
комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка“.

18. Точка 52.2 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„52.2.В случай че при контрола от страна на Възложителя, се установят 
нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага 
прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването 
им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол.“

19. Точка 59.2 от Вътрешните правила се променя и придобива следното съдържание:

„59.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП ;”

20. Създава се нов чл. 59а във Вътрешните правила със следното съдържание:

„Чл. 59а. В случаите, когато кандидат или участник представи удостоверение за 
регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на 
Европейския съюз, възложителят не може да откаже да сключи договор с него на 
основание, че не е представил някой от документите по чл. 47, ал. 10, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 
51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното 
удостоверение.“

21. Създава се нов чл. 596 във Вътрешните правила със следното съдържание:
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„Чл. 596. Не може да се откаже да се сключи договор с кандидат или участник на 
основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1 от ЗОП, когато:

1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по 
силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в 
друга държава - членка на Европейския съюз, и

2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи 
наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан 
от възложителя.“

Останалите разпоредби от Вътрешните правила за провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки в район „Младост” с per. № -9302-19/19.12.2012 г., остават 
непроменени. В случай на противоречие между Вътрешните правила и Закона за 
обществените поръчки или Правилника за приложението му, приоритет имат ЗОП и ППЗОП.

Точки 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15 и 16 от настоящата заповед влизат в сила от 01.10.2014г., в 
съответствие с измененията в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 40 от 
13.05.2014г., които влизат в сила от 01.10.2014г.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица - за изпълнение.

КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ:


