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Раздел  I 

ОБЩН  ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл . 1. (1) С  Вътрешните  правила  (Правилата ) се  сьздава  

организацяя  за  възлагане  на  обществени  поръчки  и  за  контрола  на  

изпълнението  на  сключените  договори  за  строителство /строителии  услуги , 

доставка  на  стокн  и  предоставяне  на  услуги  за  удовлетворяване  на  

потребностите  на  Държавна  агенция  „Технически  операции " (ДАТО ) в  

случаите , когато  тези  поръчки  се  възлагат  от  председателя  на  ДАТО  или  

упъпномощено  от  него  длъжностно  лнце . 

(2)Правилата  целят  да  създацат  условия  за  законосъобразно  и  

ефектхвно  разходване  на  бюджетните  средства  и  на  средствата  от  

Европейския  съюз  и  други  международни  програми , освен  в  случаите , когато  

за  тяхното  разходване  е  предвидеи  друг  ред  в  ДАТО . 

(3)Правхлата  осигуряват  предвидимост , публичност  и  прозрачност  

в  дейностга  по  възлагане  на  обществените  поръчки  в  ДАТО . 

Чл . 2. (1) Правилата  уреждат : 

1. реда  за  планиране , подготовка  и  провеждане  на  процедурите  за  

възлагане  на  обшествени  поръчки  по  Закона  за  обшествените  поръчки  

(ЗОП ), както  и  координацията  между  дирекциите  в  ДАТО  при  осъществяване  

на  тези  дейности ; 

2. задълженнята  и  отговорностите  на  днрекцинте  и  служятелите  в  

ДАТО  във  връзка  с  възлагането  на  обществени  поръчки  и  изпълнението , 

изменението  и  прекратяването  на  скточените  договорн ; 

3.реда  за  създаваке , комплектоване  и  сьхраненне  на  досиета  по  

обществените  поръчки , в  т .ч . движението , сьгласуването , съхранението  и  

достьпа  до  документяте , създадени  и  сьбрани  в  хода  на  организиране  и  

провеждане  на  процедурите  по  възлагане  на  обществените  поръчкн  и  

изпъпнението  на  договорите ; 

4. мониторинга  и  контрола  по  хзпълнението  на  сключените  
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договори  за  обществени  поръчки ; 

5. реда  за  поддържане  на  Единен  регистьр  на  сключените  договори  
за  изпълнение  на  обществени  поръчки  в  ДАТО . 

(2) Настоящите  правила  целят  да  създадат  условия  за  
законосъобразно  и  ефективно  разходване  на  бюджетните  средства , при  
спазване  на  принципите  за  публичност  и  прозрачност , свободна  и  лоялна  
конкуренция , равнопоставеност  и  недопускане  на  дискриминация . 

Чл . З . (1) Възложител  на  обществени  поръчки  е  председателят  на  
ДАТО . 

(2) Председателят  може  да  упълномощи  по  смисьла  иа  чл . 8, ап . 2 

от  ЗОП  със  своя  заповед  заместник -председателите /главния  секретар  да  
организярат  и  провеждат  процедурите  за  възлагане  на  обществени  поръчки  
и  да  сключват  договорите  по  тях . 

(3) Делегирането  на  правомощия  по  предходната  алинея  може  да  
бъде , както  за  организиравето  и  провеждането  на  конкретна  проиедура , 

така  и  за  определен  брой  или  за  всички  процедурн . 

(4) При  напичие  на  оправомощаване  всички  актове  и  действия  на  
възложителя  по  настоящите  правила  се  издават /извършват  от  
оправомощените  заместник -председатели /главен  секретар . 

Чл. 4. Предварятелният  финансов  контрол  относно  поемане  иа  
задължения  или  извършване  на  разход  в  хода  на  възлагане  и  излълнение  на  

обществена  поръчка , се  осъществява  в  съответствие  със  Закона  за  
финансовото  управление  и  контрол  в  публичния  сектор  (ЗФУКПС ), 
Вътрешни  правила  за  прилагане  на  системата  за  финансово  управление  и  
контрол  в  ДАТО , Правилаrа  н  други  вътрешноведомствеии  актове  в  ДАТО . 

Чл . 5•  (1) Директорите  на  дирекции  в  ДАТО  сьздават  необходимата  

организация  и  координират  изпълнението  на  дейностите  и  функционалиите  

задължения  по  планиране  и  възлагане  на  обществените  поръчки  и  
изnълнение  на  договорите  в  съответствие  с  правомощията  им  и  по  реда , 

уреден  в  Правилата . 

3 



(2) Дирекция  „Управление  на  собственостга " (ДУС ) организира  и  

провежда  процедурите  по  възлагане  на  обществените  поръчки , в  т. ч . и  
цялостния  административен  процес  по  планиране  и  обслужване  на  
процедурите  за  възлагане  на  обществените  поръчки . 

(3) Дирекция  „Правно -нормативно  обслужване " (ДГIНО ): 

І . осьществява  правното  обслужване  на  процедурите  за  възлагане  

на  обществени  поръчки , съгласува  по  законосьобразност  актовете  на  
възложителя  и  договорите  за  обшествени  поръчки , осьществява  
процесуалното  представителство  по  образувани  дела  по  жапби  срещу  
действия , бездействия  или  решения  на  възложителя , както  и  процесуално  
представителство  по  сьдебнн  спорове  във  връзка  с  договорн , сключенн  по  
реда  на  ЗОП  и  Правилата ; 

2. изготвя  и  предоставя  на 	 доклад  с  предложение  за  

промяна  на  Правилата  при  всяка  нормативна  промяна , касаеща  тяхното  
съдържание . Ежегодно , на  основа  на  практиката  на  Комисия  за  защита  на  

конкуренцията  и  сьдебната  практика  по  прнлагането  на  ЗОП , ДПНО  изготвя  

предложение  до  председателя  на  ДАТО  за  подобряване  организацията , 

подготовката  и  провеждането  на  процедурите  за  възлагане  на  обществени  
поръчки , в  случай , че  е  необходимо . 

(4) Днрекция  „Гlланяране  н  управление  на  финансите " (ДПУФ ): 

1. организира  планирането  и  разпределянето  на  бюджета  на  Д~АТО ; 

2. осъществява  финансовото  обслужване  по  сключените  договори ; 

3.поддържа  Единен  регистьр  на  скпючените  договорн  за  
изпълневие  иа  общесгвени  поръчки . 

(5) Структурата /структурите  (наричана  по -нататьк  „компетентна  
структура ") с  функционапна  сьгласно  Закона  за  спеииапните  
разузнавателни  средства  и  Устройствения  правилннк  на  Държавна  агеиция  
„Технически  операции ", в  чийто  обхват  попада  предмета  на  конкретна  
поръчка , дава /дават  становища  по  компетентност  в  хода  на  планиране  и  
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организиране  на  обществените  поръчки  и  участват  в  контрола  по  изпълнение  
на  договорите . 

(б) Дирекциите  — заявители  определят  и  заявяват  потребностя  за  
дейносrга  на  ДАТО  и  участват  в  съответните  процесн  на  планиране , 

оргаыизиране  и  възлагане  на  обществените  поръчки , изпълнеыието  и  
контрола  на  договорите . 

(7) Дирекция  „Координация , информационно  обслужване  и  
международиа 	дейност" 	(ДКИОМД ) 	приоритетно 	осигурява  
документооборота  във  връзка  с  възлагането  иа  обществени  поръчки  с  оглед  
гарантирано  спазваые  на  сроковете  по  ЗОП , Правилника  за  прилагане  на  ЗОП  
(ППЗОП ) и  правилата . 

(8) Служителят  по  сигуриостrа  на  информацията  в  ДАТО  участва  в  
дейносrга  по  прилагане  на  изискванията  по  индустриална  сиryрност  за  
защита  на  класифицираната  информация  по  смисъла  на  ЗЗКИ  при : 

- организация  на  провеждането  на  процедурите  за  възлагане  на  
обществени  поръчки ; 

- изпълненне  на  сключените  договори . 

Чл . б. (1) Всички  изготвени  актове  по  откриване , провеждане  и  
прекратяване  на  процедурите  за  възлагане  на  обществени  поръчки  и  
договорите  за  обществени  поръчки  се  представят  за  подпис  на  възложителя  
след  осьществяваие  на  регламентираните  в  Правилата  процедури  на  
съгласуване  по  компетентност  от  лицата , посочени  в  настоящите  правила  и  
предварителен  контрол . 

(2) Действията  по  сьгласуване  в  отделните  дирекции  се  извършват  в  
срок  до  5 (пет) работни  днн  от  предаването  на  документацията  за  
обществената  поръчка , ако  в  конкретеи  случай  не  е  посочено  друго . 

Раздел  II 

ПЛАНИРАНЕ  НА  ОБU.[ЕСТВЕНИТЕ  ПОРЪЧКИ  
Чл . 7. (1) (Доп . съгласно  Заповед  рег. Ns 30-7410/30.11.2015 г . ) 
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Планирането  на  обществените  поръчки  е  неразделна  част  от  ежегодняте  
процеси  на  разработване , актуализиране  и  утвърждаване  на  проект  на  
бюджет  и  средносрочна  бюджетха  прогиоза  и  на  други  лланове , програми  и  

проекти  в  областта  на  магериапно -техническото  осигуряване , услугите , 

строителството  и  стронтелните  услуги  на  ДАТО  (Годишен  финансов  план  за  

матернално - техническо  осигуряване  на  ДАТО  (ГФПМТО ), включително  с  

дълготрайни  материални  и  нематериаляи  активи  и  материални  запаси  и  
Единен  поименен  списък  за  стронгелство  н  строителни  услуги  и  

инвестиционнн  проектх  за  капиталовн  разходи  (ЕПСССУИГ IIСР). 

(2) Дейностите  по  ал . 1 се  осьществяват  в  сьответствие  с  утвърдени  

от  председателя  на  ДАТО  Вътрешни  правяла  за  организация  на  бюджетния  

процес  в  ДАТО  и  указания , дадени  от  ДПУФ  до  дирекциите  на  ДАТО , 

отхосно  предоставяне  на  заявкн  за  необходимосг rд  от  досrавки , услугн  или  

сгроителетво / строителио  - монтажнн  работи  с  прогиозна  стойност . 

(3) Директорите  на  дирекцияте  - заявители  в  ДАТО  изготвят  заявка  

относио  техните  потребноств  за  средносрочння  период  и  отделио  за  

предстоящата  финансова  година , които  следва  да  бъдат  осигурени  по  реда  на  

ЗОП  с  възложител  председателя  на  ДАТО  или  упълномощено  от  него  лице  

(Приложение  Ns 1). 

(4) Заявката  за  потребяостта  следва  да  сьдържа  описание  на  

потребиостга , нейната  обосновка , приоритетност , количествата  и  

специфичните  язисквания  и  прогнозии  стойности , прецизна  и  конкретна  

мотивировка  за  необходимостта  от  заявените  доставки , услуги  или  

строителство , н  индикативната  им  стойност  по  годинн . 

(5) Заявката  за  потребностга  трябва  да  сьответства  на  
информацията , която  диретщиите  - заявители , представят  за  целите  на  

планирането  и  сьставянето  на  проекта  на  средносрочнаrа  бюджетна  прогноза  

и  проектобюджета . 

(6) Директорите  на  дирекциите  - заявители  предоставят  на  
Дирекция  „Управление  на  собствеността " (ДУС ) заявката  за  
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потребностите , определени  в  графика  и  указанията  на  дейностите  за  

изготвяне  на  средносрочната  бюджетна  прогноза  н  проектобюджета  съгласно  

вътрешни  правила  за  организацията  на  бюджетния  процес  в  ДАТО . 

(7) Прогнозните  стойности  на  обществените  поръчки  се  

определят  от  дирекцнята  - заявител  или  ДУС  чрез  проучване  на  пазара . 

При  необходимост  ДПУФ  предоставя  информация  за  извършени  разходи  
по  предходни  обществени  поръчкн  със  същия  или  сходен  предмет , като  
се  отчиrа  и  ръст  на  инфлацмята . 

(8) Дирекция  „Управление  на  собствеиосrга" обобщава  и  

анапизира  заявките  за  потребностите  от  дирекциите  — заявители  и  ги  

изпраща  сьс  свое  становмще  на  ДПУФ . 

(9)Дирекция  „Планиране  и  управление  на  финансите " представя  

информация  на  ръководството  на  агенцията  за  вземане  на  решение  по  
заявените  потребности , след  определяне  с  Решение  на  Министерския  съвет  

на  тавани  на  разходите  на  първостепеините  разпоредители  с  бюджет  (ПРБ). 

(10) Дирекция  „Планиране  и  управление  на  финансите ", отчитайки  
решението  по  ап. 9, изготвя  проекта  на  бюджет  на  ДАТО  и  средносрочната  
бюджетха  прогноза . 

Чл. 8. (1) След  приемане  на  закона  за  държавния  бюджет , 

постановлението  за  изпълнение  на  държавния  бюджет  и  указанията  на  
Министерство  на  финансите  по  изпълнение  на  бюджета , ДПУФ  при  

изготвяне  на  разпределението  на  бюджета  на  ДАТО  за  текущата  голина , 

предвижда  и  предлага  за  утвърждаваие  от  ПРБ  финансовите  средства  за  
доставкн , услуги  и  стронтелство , които  ще  бъдат  възлагани  от  председателя  

на  агенцията . 

(2)Дирекция  „Планиране  и  управление  на  финансите " уведомява  

ръководителяте  на  дирекциите  - заявители  за  финансовите  средства  за  

доставки , ycnyru u стронтелство  за  текущата  тодина , които  ще  бъдат  

възлагаии  от  председателя  на  агенцията . 

(3)Дирекциите  - заявители  в  срок  до  10 (десет) работни  дни  от  
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уведомяването  изготвят  и  изпращат  на  ДПУФ  уточвяващи  заявки  с  прогнозна  

сroйност , обосновани  сьгласно  чл . 7, ал . 3 от  насroящите  Правила , придружени  

с  основни  технически  параметри . 

(4) След  обобщаване  на  уточняващите  заявки  на  дирекциите  - 

заявители , ДПУФ  сьвместно  с  ДУС  изготвя  прсектн  на  Годишен  финансов  

план  за  материално -техническо  осигуряване  на  ДАТО  (ГФПМТО ), вкл . 

дълготрайии  материални  и  нематериапни  активи  и  материалнн  запаси  и  
Единен  поименен  списьк  за  строителство  н  строителни  услуги  и  
инвестиционни  проектн  за  капиталови  разходи  (ЕПСССУИПКР ), и  гн  

предоставят  за  утвърждаване  от  председателя  на  агенцията . 

Чл . 9. (1) След  утвърждаване  на  ГФПМТО  u EHCCCyHTIKP, ДУС  

изготвя  докладна  записка , в  която  предлага  на  възложителя  дирекциите  - 
заявители , които  следва  да  изработят  техяическа  спецификация  no образеи  
(Приложение  Ns 2). 

(2) При  липса  на  компетентни  ляца  в  дирекцията  - заявител  или  

при  наличие  на  повече  от  една  дирекцня  - заявител , техническата  
спецификация  се  изработва  от  дирекцнята  по  компетентност , определена  от  
председателя  на  агенцията . 

(3)Срокът  за  изготвяне  на  техническите  спецификации  се  
определя  в  докладната  записка  по  ал . 1. 

(4)Когато  се  налага  привличане  на  външен  експерт  за  подготовка  
текиическата  специфмкация  и/или  методика  за  оценка  на  офертите , 

дирекцията  - заявител  прави  писмено  предложение  до  възложителя , в  което  
LПј  .Z~.1'l:У~ Э  

- областта  на  професионапиа  компетентхост  на  външиия  експерт ; 

- дали  външният  експерт  да  бъде  избран  от  списька  по  чл . 19, ал . 2, 

т. 8 от  ЗОП  или  не ; 

- конкретио  лице , което  да  бъде  привлечено  като  външен  експерт  

(ако  има  такова ). 
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(5) Когато  в  предложението  по  ал . 4 е  предложен  коикретен  външен  
експерт , се  прилагат  и  доказателства  за  професионалната  му  компетентност . 

(б) Въз  основа  на  предложението  по  ал . 4, възложителят  сключва  
договор  с  въНшеи  експерт  за  подготовка  на  технически  спецификации  и/или  
методика  за  оценка  на  офертите  (при  критерий  „икономически  най -изгодна  
оферта"). 

(7) Дирекциите  - заявители , съгласувано  с  ДУС , ДПНО  и  главния  
секретар  и  одобрено  от  заместник  - председателя , предоставят  на  

председателя  технически  спецификацни  за  утвърждаване . 

(8) След  утвърждаване  на  техническите  спецификации , ДУС  
предоставя  с  докладна  записка  на  възложителя  проект  на  Hnau — график  за  
провеждане  на  процедури  за  възлагане  на  обществени  поръчки , с  

приложени  техническите  специфмкации , за  становища  на  служителя  по  
сигурността  на  информацията  и  ДПНО . 

(9) (изм . сьгласно  Заповед  рег . Ne 30-7410/30.11.2015 г.) 

Служителят  по  сигурностга  на  информацията  изготвя  становище  относно  
наличието  на  класифицирана  информация , като  при  напичие  на  такава , 

ДСИ  изготвя  заповед  за  определяне  на  лице  по  чл . 105 от  ЗЗКИ . ДПНО  на  
база  на  мотявираното  становище  изготвя  становище  относно  реда  за  
провеждане  на  процедурата  за  възлагане  на  обществените  поръчки . 

(10) След  получаване  на  становищата  по  ал. 9, ДУС  допълва  
лроекта  и  разработва  flnau - график  за  провеждане  на  процедури  за  
възлагане  на  общественя  поръчки . 

(11) Hnau - графикът  за  провеждане  на  процедури  за  възлагане  на  

обществени  поръчки  (Приложение  Ns 3) сьдържа : 

1. наименование  на  процедурата ; 

2. ред  за  провеждане  на  процедурата  

3. прогиозна  стойност  без  ДДС ; 

4. номер  на  позиция  от  ГФПМТО ; 

5. код  по  CPV; 

ы  



6. рег. Ns на  утвърдената  техническа  спецификация  (ако  е  

налична ); 

7. прогнозна  дата  за  стартиране  на  поръчката ; 

8. прогнозна  дата  за  сключване  на  договор ; 

(12) ДУС , съгласувано  с  ДПУФ , ДПНО  н  служителя  по  

сигурностга  на  информацнята , предоставя  на  председателя  изготвения  план  

- график  за  утвърждаване  в  срок  до  10 февруари  на  текущата  година . 

Чл . 10. (1) Корекцим  в  План  - графика  се  извършват  в  следните  

сwчаи : 

1. при  утвърждавне  на  нови  технически  спецификации  и  съгласно  

реда  по  чл . 9 от  настоящите  правила . 

2. в  хода  на  изпълнение  на  план -графика  отпадне  потребносnа  от  

възлагане  на  конкретна  общесгвена  поръчка ; 

3. възлагането  на  обществената  поръчка  се  окаже  нецелесьобразно ; 

4. вследствие  на  вътрешни  промени  в  рамките  на  бюджета  ва  ДАТО  

сьответиаrа  обществена  поръчка  се  окаже  фмнансово  неоснгурена . 

(2) Допуска  се  възлагане  на  обществена  поръчка , която  не  е  

включена  в  утвърдения  план -график  - при  събития  от  извънреден  характер  

или  в  случаи  на  изключителни  обстоятелства  по  смисъла  на  ЗОП . Това  се  

извършва  след  утвърждаване  от  възложителя  на  съответното  мотявирано  

предложение  от  директора  на  дирекцията  - заявител , което  задължително  се  

сьгласува  с  директорите  на  ДПУФ , ДУС  и  ДПНО , главния  секретар  и  

заместник -председателите . Към  предложението  се  представя  техническа  

спецификацня . 

(3) Директорът  на  ДУС  отговаря  за  изпъ ,zнението  и  актуализацията  

(корекцията ) на  план -графика . 

Раздел  III 

ПОДГОТОВКА  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГА riЕ  
НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  
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Чл. 11. Подготовката  на  nроцедурата  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  по  30П  се  извършва  в  съответствие  с  утвърдения  план -график . 

Чл . 12. Когато  в  утвърдения  план -график  е  предвидено  провеждане  
на  процедури  по  ЗОП  с  обявление , при  необходимост  ДПНО  изготвя  
предварително  обявление , което  след  подписването  му  от  председателя  на  
ДАТО , се  изпраща  до  Агенцията  по  общественв  поръчки  (АОП ) за  
публикуване  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  по  реда  на  чл . 23 от  ЗОП  
и  се  публикува  в  профила  на  купувача  на  ДАТО . 

Чл . 13. (изм . сьгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) 
Подготовката  на  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  3ОП  се  
извършва  на  етапн , както  следва : 

1.Първн  етап : 

1.1. Дирекция  „Управление  на  собственостга " или  дирекцията  - 
заявител  изготвя  докладна  записка  за  стартиране  на  процедурата . ДПНО  
изготвя  заповед  за  назначаване  на  работна  група  за  изготвяне  на  
необходимата  документация  за  участне  в  процедурата  и  техническо  лице  от  
ДКИОМД , отговарящо  за  приемането  на  документя , тяхното  съхранение  и  
воденето  на  специапните  регистри . 

1.2. В  работната  група  се  включват  служители  от  ДУС , ДПНО , 
ДПУФ , дирекцията , изготвила  техническата  спецификация , а  при  напичие  на  
класифицирана  информация  и  определено  лице  по  чл . 105 от  ЗЗКИ . 

1.3. Документацията  за  участие  има  задължителното  съдържание , 
съгласно  чл . 28 от  ЗОП , както  н  схема  за  класификация  на  етапите  за  
сключване  и  изпъпнение  на  договора , свързани  с  достьп  до  класифицирана  
информация  при  яапичие  на  класифицирана  информация . 

2. Втори  етап : 

2.1. Документацията  за  участие  се  изготвя  в  един  екземпляр , 

окомплектова  се  от  работната  група  и  председателят  на  работиата  грула  с  
докладна  записка  я  представя  на  възложителя  за  утвърждаване . 
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2.2. Възложителят  може  да  изисква , преди  утвърждаване  на  

документаднята  по  т. 2.1, в  определен  срок  да  се  извърши  сьгласувателна  

проqедура  на  същата . 

Чл . 14. (1) Когато  конкретна  процедура  по  30П  подлежи  на  

предварителен  контрол  по  чл. 20а  от  ЗОП , след  окончателното  
окомплектоване  на  документацията  за  участие , тя  се  представя  от  
председателя  на  работхата  група  по  точка  1.1. на  възложителя  за  

утвърждаване , без  да  се  подписва  решение  за  откриване  на  процедурата . 

(2) След  утвърждаване  на  проекта  на  документация  по  ал . 1, 

служител  на  ДПНО , определен  със  заповед  на  възложителя  и  регистриран  

като  упълномощен  потребител  изпраща  до  Агенцията  по  обществени  

поръчки  по  електронен  път, с  електронен  подпис , документхте  по  чл . 20а, ап . 

1 от  ЗОП  и  по  чл . 49а  от  ППЗОП . 

(3)След  получаване  на  сгановище  от  изпълнителния  директор  на  
Агенцията  по  обществени  поръчки , при  необходямост  в  обявлението  и/илн  
документацията  за  участие  се  нанасят  сьответхи  корекции , след  което  
решението  за  откриване  на  процедурата  се  подписва  от  възложителя . 

(4)След  откриване  на  процедурата , полученото  становище  от  
изпълнителния  директор  на  АОП  се  предосгавя  от  ДПНО  на  ДОКИО  за  

публикуване  в  профила  на  купувача  в  електронното  досие  на  сьответхата  
обществена  поръчка . 

Раздел  N 

СТАРТЙРАНЕ  НА  IIРОЦЕДУРИ  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  
НА  ОБЩЕСТВЕНН  ПОРЪЧКИ  ПО  ЗОП  

Чл . 15. (1) След  подписване  на  решение  за  откриване  на  процедура  

за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  ЗОП , ДПНО  отговаря  за : 

1. изпращане  за  публикуване  в „Официален  вестник " иа  ЕС  на  
обявлението  за  обществена  поръчка , при  наличие  на  основание  за  това ; 
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2. изпращане  за  вписване  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  на  
решението  и  обявлението  за  обществена  поръчка  с  придружително  писмо , 
подписано  от  възложителя  илн  по  електронеи  път  с  електронен  поддис  от  
упълномощен  потребител ; 

3. изпращане  до  Агенцията  по  обществени  поръчки  на : 

а) покана  за  участие  при  процедура  на  договаряне  без  обявлеяие ; 

б ) публична  покана ; 

в) утвърдената  методика  за  оценка  на  офертите  при  процедури  ло  
ЗОП , на  които  е  упражнен  предварителен  контрол  по  чл. 20а  от  ЗОП  и  
критерия  за  оценка  на  офертите  е „икономически  най -изгодна  оферта ". 

4. изпращане  на  поканата  за  участие  в  процедура  на  договаряне  без  
обявленне  до  лицето  или  лицата , посочени  в  решението  за  откриване  на  
процедурата ; 

5. изпращане  на  пълната  документация  за  участне  до  лице , 
определено  сьс  заповед  от  възложителя , за  публикуването  й  в  лрофила  на  
купувача  на  ДАТО , съгласно  Вътретни  правила  за  профила  на  купувача ; 

6.изготвяне  на  текст  на  съобщение  до  средствата  за  масово  
осведомяване , който  се  предоставя  на  ДКИОМД  за  иsпращане  до  
Българската  телеграфна  агенция , както  и  до  поне  трн  печатнн  медии  н  поне  
трима  лицензирани  радио  и  телевизионни  оператора . 

(2)Документите  за  публикуване  се  изготвят  съгласно  утвърдените  
образци  по  чл . 19, ал . 7 от  ЗОП , а  в  случаите  по  чл . 45в , ал . 1, 5 и  б  от  ЗОП  - 
сьгласно  образци , утвърдени  с  регламеита  по  чл . 45в , ал . 9 от  ЗОП . 

(3)Предоставената  на  кандидатите /участниците  документация  се  
описва  в  Регистьр  по  образец , сьгласно  Приложевие  Ns 4. 

Чл. 16. (1) Когато  до  10 дни  след  лубликуване  на  обявлението  в  
Регистьра  на  обществените  поръчки , лостьпи  сигнал  за  нередност  поради  
наличие  на  незаконосъобразни  условия , пропуски  или  явна  фактяческа  
грешка , те  незабавно  се  докладват  от  ДКИОМД  на  възложителя  и  се  
насочват  към  председателя  на  работиата  група  определена  в  заповедта  по  чл . 
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13, т. 1.2, за  преценка  относио  наличието  на  основание  за  изготвяне  на  
решение  за  промяна . 

(2) При  положително  становище  относно  необходимостта  от  

изменение  на  условията  на  поръчката  в  допустимите  от  закона  граници , 

ДПНО  изготвя  проект  на  решение  за  промяна  по  образец , който  се  подписва  

от  възложителя  и  се  изпраща  с  придружително  писмо  или  по  електронен  път  

с  електронен  подпис  за  влисване  в  Регистьра  на  обществените  поръчки , 

както  и  до  „Официапен  вестник" на  ЕС , ако  има  основанне  за  това . 

(3) Решението  за  промяна , след  подлисването  му  от  възложителя , се  

изпраща  от  ДПНО  до  лицето , определено  със  заповед  на  възложителя  за  

публикуване  в  профила  на  купувача , заедио  с  променената  документация  за  

участве . 

(4) Извък  случанте  по  ал. 1, основание  за  публикуване  на  решение  

за  промяна  могат  да  бъдат  и  мотивиранн  предложения  от  длъжиостни  лица , 

както  н  бележки  в  окончателния  доклац  за  законосъобразност  от  упражнеи  
предварителен  контрол  по  чл. 20а  от  ЗОП , ако  такъв  е  бил  упражнен  за  
конкретната  процедура . 

Чл . 17. (1) При  постьпили  в  предвндения  от  ЗОП  срок  писмени  

искания  за  разяснения  по  документацията  за  участие , те  незабавно  се  
докладват  от  ДКИОМД  на  възложителя  н  се  насочват  към  председателя  на  

работната  група  по  чл . 13, т. 1.2 за  подготовка  на  отговор . 

(2) Проектьт  на  разясненне  се  изготвя  от  работната  група  в  срок  до  

2 днн . Разяснението  се  подписва  от  възложителя  до  изтичане  на  4 капендарни  

дни  от  получаването  на  писменото  искане . 

(3) След  подписване  на  всяко  разясненне , то  се  лубликува  на  

профила  на  купувача  по  реда  на  Вътрешните  правила  за  профила  на  

купувача . 

(4)В  деня  на  публикуване  на  разясненне  по  документацията  за  
участие  в  профила  на  купувача , същото  се  изпраща  от  ДПНО  по  електронна  
поща  до  всичкн  участницн , които  до  момента  са  искали  разяснения  по  
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коькретната  процедура  н  са  посочили  електронен  адрес . Изпращането  трябва  
да  се  извърцл i по  начин , който  не  позволява  разкриване  на  данни  за  лицата , 

които  са  искапи  разяснения . 

Чл . 18. (1) При  приемане  на  офертите  или  заявленията  за  участие  
техническото  дице  от  ДКИОМД , определено  в  заповедта  по  чл . 13, т. 1.2. 

отбелязва  върху  плика  поредния  номер , датата  и  часа  на  получаваието  и  
издава  на  приносителя  документ  с  входящ  номер . 

(2) Служителят  по  ал . 1 вписва  офертите /заявленията  за  участие  във  
Входящ  регистьр  по  образец  сьгласно  Приложение  Ns 5, като  следи  за  
спазване  на  крайния  срок  за  подаване  на  офертите . 

(3) Офертх /заявлення , поддцени  след  крайвня  срок , или  такива  
които  са  в  незапечатан , прозрачен  или  скъсан  плик , се  връщат  незабавно  на  
подателите . Това  обстоятелство  се  отбелязва  във  Входящия  регистьр  по  
образец , сьгласио  Приложение  Ns 5. 

(4) До  предаването  им  на  председателя  на  комисията  за  
разглеждаые , класиране  и  оценка  на  оферти/заявленията  от  настоящите  
правила , офертите /заявленията  се  съхраняват  от  текническото  лице  от  
ДКИОМД  по  ап . 1. 

(5) Служителят  по  ал . 1 сьставя  списък  /опис/ на  подадените  
оферти /заявления  по  отделната  поръчка  н  го  предава  срещу  подпис  на  
председателя  на  комисията  по  чл . 20 от  настоящите  правила , заедно  с  
офертяте  в  деня  на  първото  заседание  на  комисията , определен  в  заповедта  за  
нейното  назначаване . 

Чл . 19. (1) Когато  в  първоначално  определения  срок  за  подаване  на  
оферти  или  заявления  за  участие , не  са  постьпили  такива  или  е  постьпила  
само  една  оферта  или  заявление , техническото  пице  незабавно  уведомява  
лредседателя  на  работната  група  по  чл . 13, т. 1.2 

(2) С  доклад  до  възложнтеля  работната  група  лредлага : 

1. удължаване  на  срока  за  подаване  на  оферти  или  заявлеиия  за  
участие  чрез  публикуване  на  решенме  за  лромяна ; 
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2.прекратяваие  на  процедурата ; 

3. назначаване  на  комисня  за  провеждане  на  процедурата  - само  в  

асипотезата  на  една  постъпила  оферта  или  заявление  за  участие . 

(3) В  зависимост  от  решеиието  на  възложителя , ДПНО  подготвя  

проект  на  сьответното  решение  или  зanовед  и  го  представя  на  възложнтеля  

за  подпис . 

Раздел  V 
ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  СЪС  СТОйИОСТИ  ПО  

ЧЛ . 14, АЛ . 1 ОТ  ЗОП  

Чл . 20. (1) Когато  в  план -графика  на  обществените  поръчки  е  

предвидено  възлагаие  на  доставка , услуга  илн  строителство  по  чл . ] 4, ал . 1 от  

ЗОП , подготовката  на  условията  на  обществената  поръчка  се  извършва  по  

реда  на  раздел  1I1. 

(2) Комисията  за  разглеждане  и  оценка  на  офертите  се  назначава  

сьс  заповед  на  възложителя  съгласно  чл . 34, ал . 5 от  ЗОП . 

(3)В  заповедта  за  назначаване  на  комисията  се  определя  срок  за  
приключване  на  работата  й , който  е  сьобразен  сьс  сложностга  на  
обществената  поръчка  и  броя  на  подадените  офертх  за  участие , но  не  по  - 

дълъг  от  срока  на  валидност  на  офертите . 

(4)Заловедта  за  назначаване  на  комисията  се  изготвя  от  jДIHO, 
като  в  състава  на  комисията  се  включва  задължително  един  юрист , а  най - 

малко  половината  от  останалите  членове  са  лица , притежаващи  
професнонапна  компетентност , свързана  с  предмета  на  поръчката . Комисията  

се  сьстои  от  нечетен  брой  членове  - най -малко  петима  служители , а  в  
случаите  на  чл . 14, ал . 3 от  ЗОП  - трима , като  председател  на  комисията  е  

служител  от  ДУС  или  дирекцията  - заявител . 

(5) В  заповедта  по  ап . 2 се  предвиждат  поне  двама  резервни  членове  

- правоспособен  юрист  и  експерт , притежавац t професионална  
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компетентност , свързана  с  лредмета  на  поръчката . 

(6) (изм . - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г.) В  състава  
на  комисията  може  да  се  включва  външен  експерт  (консултавт ) от  списька  по  
чл . 19, ал . 2, т. 8 от  ЗОП  или  конкретно  лице , което  има  квапификация  в  
сьответствне  с  предмета  на  поръчката . 

(7) (изм . - съгласно  Заповед  рег. Ns ЗО-7410/30.11.2015 г.) Когато  в  
комисията  участва  външен  експерт , преди  издаване  на  заповедта  за  
начначаване  на  комисията , възложитепят  сключва  с  него  писмен  договор . 

Преди  сключването  на  договора , външният  експерт  представя  доказателства  
за  професионапната  си  компетеитност  в  съответната  област , сьобразно  
предмета  на  обществената  поръчка . 

(8)След  назначаването  на  комисията  и  получаването  на  списька  с  
офертите  за  участяе , всички  членове  на  комисията  попълват  декларации  за  
обстоятелствата  no чл. 35, an. 1 и  ал. 2 от  ЗОП . Определените  резервни  
членове  попълват  декларацяи  само  в  случай , че  встьпят  за  участие  в  работата  
на  комиснята  на  мястото  на  тиryлярен  член . 

(9)Комиснята  заседава  в  пълен  състав . Когато  по  обективни  
причини  член  на  комиснята  не  може  да  бъде  заместеи  от  резервен  член , 
възложителят  издава  зanовед  за  определяне  на  нов  член . 

Чл . 21. (1) Председателят  на  комисията : 

1. ръководи  заседанията  на  комисията , организира  и  координира  
нейната  работа ; 

2. следи  за  спазване  срока  на  работата  на  комисията  и  при  
необходимост  предлага  на  възложителя  да  удължи  този  срок  в  сьответствие  
сьс  срока  за  валидност  на  офертяте ; 

З . уведомява  своевременно  възложителя  за  необходимост rа  от  
определяне  на  нов  члеи  на  комиснята , в  случанте , когато  редовен  член  не  
може  да  бъде  заместен  от  резервен  такъв ; 

4. подписва  кореспонденцнята  с  кандидатите  илн  участницвте  в  
процедурата , в  предвиденнте  от  закона  случаи ; 
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5. подписва  сьобщението  за  обявяване  датата , мястото  и  часа  на  
отваряне  на  ценовите  оферти  в  сьответната  процедура , което  се  публнкува  на  
профила  на  купувача  на  ДАТО ; 

6. предоставя  на  възложителя  всички  сьставени  протоколя  за  
разглеждането , оценяването  и  класирането  на  офертите . 

(2) Всички  документн , вкточитетшо  протокола , се  изготвят  от  
членовете  на  комисията . 

Чл. 22. Когато  при  разглеждане  на  документите  от  плик  Ns 1 
комисията  установи  липсващи  документя  и /яли  нередовности  в  документяте  

и/или  несъответствяя  с  критерияте  за  подбор , сьставеннят  протокол , в  който  
са  отразени  констатациите  на  комисията , се  мзпраща  от  председателя  на  

комисията  на  всички  участиици  в  процедурата  и  се  публикува  на  профила  на  

купувача  от  ДОКИО . 

Чл . 23. (1) Преди  отваряне  на  ценовите  предложения  в  плик  Ns 3, 

председателят  на  комисията  подпясва  сьобщение  sa датата , мястото  и  часа  за  

провеждане  на  публичното  заседание . Когато  крятерият  за  оценка  на  

офертяте  е „икономхчески  най -изгодна  оферта", в  сьобщението  се  посочват  
и  резултатите  от  оценяването  по  покаsателнте , различни  от  цената . 

(2) Съобщението  по  ал . 1 се  предоставя  за  публикуване  в  профила  
на  купувача  по  реда  на  Вътрецц iите  правмла  за  профила  на  купувача . Между  

публикуването  на  сьобщението  и  определената  дата  за  отваряне  на  ценовите  

оферти  не  може  да  има  по -малко  от  2 работхи  дни . 

Чл. 24. (1) След  приключване  работата  на  комисията  за  

разглеждане , оценка  м  класиране  на  офертите , председателят  й  предава  с  

докладна  записка  до  възложителя  всички  сьставени  протоколи . 

(2) В  срок  от  5 работни  дии  от  получаване  на  протоколяте , 

възложителят  може  да  уnражни  правото  си  на  контрол  върху  работаrа  й , като  
се  произнесе  no едии  от  следните  начяни : 

1. разпореди  подготовка  на  проект  на  решение  за  класиране  и  

определяне  на  изпълнител ; 
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2. даде  задължителни  писменн  указания  към  комисията  за  
отстраняване  на  установени  в  хода  на  работата  й  нарушения , които  могат  да  

бъдат  отстранени , без  това  да  налага  прекратяване  на  процедурата ; 

З . разпореди  подготовка  на  проект  на  решенне  за  прекратяване  на  

проиедурата  — при  наличие  на  основания  по  чл . 39 от  3ОП . 

(3) В  случаите  по  ап . 2, т. 1 и  т. 3 проектьт  на  решение  се  изготвя  от  

ДПНО , след  което  се  представя  за  подпис  от  възложителя . 

Чл. 25. (1) Иsдаденото  от  възложителя  решение  за  класиране  и  
определяне  на  изпълнител  или  за  прекратяване  на  процедурата , заедно  с  
протоколите  на  комисията  в  тридневен  срок  от  издаването  му  се  изпраща  от  
ДПНО  на  участниците . 

(2) Издадено  решение  за  прекратяване  на  процедурата  се  изпраща  и  
до  изпълнителиия  директор  на  АОП  за  публикуване  в  Регистьра  на  
обществените  поръчки  на  хартиен  носитед  с  придружително  писмо , 

подписано  от  възложителя  и  по  електронна  поща  или  от  упълномощен  

потребител  с  електронеи  подпис . 

(3)До  класирания  на  първо  място  участник , заедно  с  документите  

по  ал . 1 се  изпраща  и  писмо -покана , изготвено  от  ДПНО  за  сключване  на  

договор  и  информация  за  необходимостта  за  предосгавяне  на  документи  по  

чл . 47 от  ЗОП  и  гаранция  за  изпълиение  на  договора . 

(4)В  деня  на  издаване  на  решението , документите  no an. 1 се  
предоставят  от  ДПНО  за  публикуване  в  профила  на  купувача  по  реда  па  
вътреппп i правила  за  профила  на  купувача . 

Чл . 26. (1) Когато  в  хода  на  процедурата  са  изискани  и  представени  

гаранции  за  участие , ДПНО  следи  за  изтичане  срока  на  обжалване  на  

решението  за  класиране  и  определяне  на  изпълнвтел , респективно  на  
решението  за  прекратяване  на  процедурата  н  с  оглед  спазване  на  сроковете , 

определени  в  ЗОП  незабавио  уведомява  ДПУФ  с  доклацна  записка  за  
необходимостга  да  бъдат  освободени  unu задържани  гаранциите  на  
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отстраненнте  участници  или  на  класираните  на  трето  и  следващо  iясто  
участници . 

(2) Към  докладиата  записка  се  прилагат  оригиналните  документи  на  

гаранцията  за  участие  - парична  или  банкова , на  всички  участници . 

(3) ДПУФ  изготвя  информация  за  датите  за  освобождаване  на  

гаранциите  за  участие  във  всяка  процедура  в  сроковете  по  чл . 226, ал . 4 от  

30П , която  предава  за  сьгласуване  от  ДПНО  и  публикуване  в  профила  на  

купувача  от  ДОКИО . 

Чл . 27. (1) Комуника qията  между  възложителя  и  участвиците  се  

извършва  срещу  подпяс  или  по  факс , или  по  пощата  с  обратна  разписка  или  

по  електрониа  поща . 

(2) Цялата  документация , сьбрана  в  хода  на  процедурата , се  

сьхранява  от  ДКИОМД  по  установения  ред  най -малко  4 години  след  
приключване  изпълненнето  на  договора . 

Раздел  VI 

ВЪЗЛАТАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  IIO РЕДА  НА  ГЛАВА  
ОСЕМ  „А" ОТ  ЗОП  

Чл . 28. (1) Когато  в  план -графика  на  обществените  поръчки  е  

предвидено  възлагане  на  доставка , услуга  или  строителство  по  реда  на  глава  

осма  „а" от  ЗОП  чрез  публична  покана , подготовката  на  условнята  на  
обществената  поръчка  се  извършва  по  реда  на  раздел  III. 

(2) Дирекция  „цправление  яа  собственос lта", съвместно  с  ДПНО  и  

ДIIУФ  организират  н  изпълняват  дейностите  по  възлагане  на  обществени  
поръчкн  чрез  публична  покана . 

(3)Документацията  за  участие  при  възлагане  на  обществена  
поръчка  чрез  публична  покана  се  изготвя  по  компетентност  от  работна  група , 

определена  сьс  заповед  по  реда  на  чл . 13, т. 1.2. от  настоящите  правила . 

(4) Документацнята  включва : 
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1. заповед  за  утвърждаване  на  условияrл  на  поръчката , сьдържаиц t 
се  в  публичната  покана  и  документацията  за  участие  към  нея , както  и  за  
определяне  състав  на  комисията , която  да  получи , разгледа  и  оценн  
офертите ; 

2. публична  покана  по  образеи , утвърден  от  изпълнителния  
директор  на  АОП ; 

3. приложения  кьм  публичнаrл  покана , които  се  състоят  от : 

а) тенинческа  спецификация ; 

б) прсект  на  договор ; 

в) образец  на  тениическо  и  деново  предложение . 

(5) Публичната  покана  на  хартнен  носител  се  предоставя  от  
работнаrа  група  на  възложителя  за  утвърждаване . 

(б ) Публикуването  на  публичната  покана  на  Портала  за  обществени  
поръчни  се  извършва  от  служителн  на  ДПНО , регистриранм  като  
упълномощенн  потребителн  в  Регистьра  на  обществените  поръчки . 

(7) Утвърдената  публична  покана , с  всички  приложения  към  нея , се  
предоставят  за  публикуване  на  профила  на  купувача  по  реда  на  Вътрешните  
правила  за  профила  на  купувача , както  н  на  ДКИОМД  за  изпращане  на  
сьобщение  до  средствата  за  масово  осведомяване , което  се  извършва  в  деня  
на  публикуването  по  предходната  алинея . 

Чл . 29. (1) Когато  в  срок  до  3 дни  преди  изтичане  на  крайния  срок  за  
подаване  на  оферти  по  публичната  покана , постьпи  писмено  искане  за  
разяснение  по  условията  на  обществената  поръчка , сьщото  незабавно  се  
докладва  от  ДКИОМД  на  възложителя , който  го  насочва  с  резолюция  към  
председателя  на  работната  група . 

(2) (изм . - сьгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) Работната  
група  незабавно  подготвя  разяснение  и  го  представя  за  подлис  на  
възложителя , след  което  лице , определено  сьс  заповед  на  възложителя  го  
публикува  на  профила  на  купувача . 
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(3) Когато  не  може  да  бъде  спазен  срока  за  даване  на  разяснение , в  

резултат  на  което  остават  по -мапко  от  2 дни  до  крайния  срок  за  подаване  на  

офертн , публичната  покана  се  отгегля  от  Портала  за  обществени  поръчки  от  

упълномощения  поребител , който  я  е  публикувап . 

(4)В  случанте  по  ал . 3 се  публикува  нова  публичпа  покана , в  
условията  на  която  са  отразени  и  разясненнята , за  даване  на  които  не  е  бил  

спазен  срока . 

Чл . 30. (1) Подадените  въз  основа  на  публичните  покани  оферти  се  

приемат  по  реда  на  чл . 18 от  настоящите  правила . 

(2) След  изтичане  на  срока  за  подаване  на  оферти  те  се  предават  на  

комисията , определена  по  чл . 28, ап . 4, т. 1 от  настоящите  правила . 

(3) В  състава  й  задължително  се  включва  най -мапко  едно  лице , 

притежаващо  професиояалиа  компетентност  по  смисъла  на  § 1, т. 22а  от  ДР  

на  ЗОП . 

Чл. 31. (1) При  започване  на  работата  си  и  след  получаване  на  
офертяте , членовете  на  комисията  попълват  декларация  за  обстоятелствата  

по  чл . 35, ал . 1, т. 2- 4 от  ЗОП . 

(2) Работата  на  комисията  започва  с  публично  заседание  за  отваряне  

на  получените  оферти , на  което  право  да  присьстват  имат  лицата  по  чл . 68, 

ал . 3 от  ЗОП . Всички  присьстващи  лица  се  вписват  в  списьк , който  сьдържа  

трите  имена  и  качеството  на  лицата . 

(3)По  време  на  публичната  част  от  заседаннето  си  комисията  
извършва  следиите  действия : 

1. отваря  офертите  по  реда  на  тяхното  получаване  и  регистриране  в  

ДКИОМД ; 

2.обявява  пред  присъстващите  предлаганите  цени  на  всички  
участници ; 

З . поканва  представител  на  участииците , ако  такъв  присъства  на  
заседанието , да  подпише  ценовите  и  технически  предложения , съдържащи  се  
в  офертите . 
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(4) С  изпълнението  на  действията  по  ап . 3 приключва  публичната  
част  от  заседанието , след  което  комисията  продължава  работата  сн  на  
закрито  заседание . 

Чл . 32. (1) Комисията  разглежда  офертите  по  реда  на  тяхното  
постъпване  и  проверява  сьответствието  им  с  изискванията  на  възложителя , 
посочени  в  публичната  покана  и  докумеитацията  за  участие  към  нея . 

(2)В  случай , че  при  преглед  на  представените  от  участниците  
документх  към  офертите  се  установи , че  има  липсващи  документи  и/или  
нередовности  в  представеяите  документх  и/или  нееъответствия  с  
изискванията  на  възложителя , комисията  уведомява  с  писмо  сьответните  
участници  и  им  предоставя  срок  от  3 работнн  дни  за  отстраняване  на  
пропуските  и  недостатьците . Срокът  тече  от  деня , следващ  получаването  на  
писмото  от  конкретния  участник . 

(3) Възможност  за  представяне  на  документи  по  ал. 2 може  да  се  
прилага  еднократио  по  отхошевие  на  един  u същи  пропуск , нередовност  или  
несъответствне  с  изискваиията  на  възложителя . 

(4)По  реда  на  ал. 2 не  се  допуска  отстраняване  на  пропуски  и  
недостатьци  в  техническото  и/или  ценовото  предложение  и  документите  към  
ТЯХ . 

(S) Комисията  взеыа  окончателно  решение  за  съответствието  на  
офертата  на  даден  участник  с  изискванията  на  възложителя  след  изтичане  на  
срока  по  ал. 2 и  въз  основа  на  допълнително  представените  от  него  
документи . 

(6) Документите , които  се  представят  от  участниците  в  срока  по  

ал.2 могат  да  са  с  дата  на  издаване  или  да  се  отнасят  до  обстоятелства , 

настьпили  след  крайиия  срок  за  подаване  на  оферти . 

Чл . 33. По  всяко  време  в  хода  на  работата  си  комисията  има  право : 

1. да  проверява  заявените  от  участниците  данни , включително  чрез  
изискване  на  информацня  от  други  органи  и  лица ; 

2. да  изисква  от  участниците : 
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а) разяснения  за  заявени  от  тюс  даннн , вкл . съдържащи  се  в  
техническото  и/или  ценовото  им  предложение ; 

б) допълнителня  доказателства  за  заявени  от  тях  дании , вкл . от  
техническото  и/или  ценовото  предложение , като  тази  възможност  не  може  да  
се  язползва  за  промяната  им . 

Чл . 34. (1) Когато  при  разглеждане  на  офертите  комисията  установи , 
че  офертата  на  участник  не  отговаря  на  изискванията  на  възложителя , 
поставени  в  публичната  покана  и  документацнята  за  участие  към  нея , 

констатираните  несъответствия  се  посочват  в  протокола  и  разглеждането  на  
офертата  се  преустановява . 

(2)Оферти  на  участници , за  които  са  установени  несьответствия  с  
изискванията  на  възложителя , които  не  могат  или  не  са  били  отстранени  по  
реда  на  чл . 32, ал .2 от  настоящите  правила  не  подлежат  на  оценяване . 

(3) В  хода  на  работата  си  комисията  няма  право  да  прилага  чл . 70 от  
30П . 

Чл . 35. (1) Офертите , за  които  при  разглеждането  им  комисията  е  
констатирала , че  отговарят  на  всични  нзисквания  на  възложителя , подлежат  
на  оценяване  по  обявения  в  публнчиата  покана  критерий  за  оценка  - най -

ниска  цена  или  икономнчески  най -изгодна  оферта . 

(2) Когато  критерият  е  икономически  най -изгодна  оферта , 

комиснята  прилага  обявените  показатели  за  оценка  с  тяхната  относителна  
тежест , както  и  сьдържащата  се  в  публичната  локана  методика  за  оценка . 

(3) Въз  основа  на  резултатите  от  оценяването  на  офертите , 

комисията  предлага  класиране  на  участхиците . 

Чл . 36. Когато  са  напице  пречки  да  бъде  определен  изпълнител  на  
обществената  поръчка , комисията  предлага  на  възложителя  преустановяване  
на  избора  на  изпълиител , за  което  излага  сьответни  мотиви . 

Чл . 37. (1) Комисията  съставя  протокол  за  работата  си , в  който  
отразява  последователно  всички  извършени  действия  и  взети  решения , както  
и  мотиви  за  тях . 
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(2)Комисията  предоставя  протокола  от  разглеждането  и  оценките  

на  офертите  за  утвърждаване  от  възложителя . 

(3)Възложителят  се  произнася  по  протокола  в  една  от  следните  

формн : 

1.утвърждава  протокола  на  комисията ; 

2. дава  задължителни  писмени  указання  на  комисията  за  

отстраняване  на  установенн  в  хода  на  работата  й  пропуски  и/мли  нарушения . 

Чл. 38. (1) Когато  е  утвърден  протокол  на  комисня , в  който  е  

предложено  класмране  на  участницмте , ДГ1ЯЮ , сьвместно  с  ДУС , подroтвят  

прсект  на  договор , който  се  сключва  по  реда  на  раздел  X1I от  насroящите  

правила . 

(2) Преди  сключване  на  договора  от  участника , определеи  за  

изпълнител  се  изискват : 

1.свидетелства  за  съдимост  на  лицаrа  по  чл . 47, ап . 4 от  ЗОП ; 

2. декларации  за  обсгоятелствата  по  чл . 47, ал . 5 от  ЗОП ; 

З . гаранция  за  изпълнение , ако  такава  е  предвидена  в  условията  на  

поръчкаrа . 

(3) При  сключване  на  договора  не  се  прилагат  правилата  на  чл . 41, 

ал . 3, ал . 4 и  ал . 5 от  ЗОП . 

(4) Сключенмят  договор  се  предоставя  от  ДПНО  на  ДОКИО  за  

публикуване  на  профила  на  купувача . 

Чл. 39. (1) Когато  класираният  от  комисията  на  първо  място  

участник  откаже  да  сключи  договора  или  за  него  са  напице  пречки  по  чл . 47, 

an. 1, т. 1 или  an. 5 от  ЗОП , директорът  на  ДУС , съгласуваио  с  ДГПiО  

предлага  на  възложителя  да  : 

1.сключи  договор  с  класирания  на  второ  място  участник ; 

или  

2. бъде  ггубликувана  нова  публична  покана  за  същата  обществена  

поръчка . 
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(2) Редът  по  ал . 1 се  прилага  н  в  случай  на  отказ  за  сключване  на  
доrовор  и  от  класирания  на  второ  място  участиик . 

Чл. 40. (1) Когато  до  изтичане  на  крайния  срок  за  подаване  на  
оферти , посочен  в  публичната  покана , не  бъде  получена  нито  една  оферта , 
техническото  ляце , назначено  сьс  заповедта  по  чл . 13, т. 1.2 уведомява  за  
това  работната  група  по  чл . 13, т.1.2. 

(2) Председателят  на  работиаrа  група  с  докладиа  записка  предлага  
на  възложителя  да  бъде  повторно  публикувана  публична  покана  или  да  бъдат  
проведени  преговори  с  избран  от  него  изпълнител . 

(3) В  случай , че  възложителят  разпоредн  провеждане  на  преговори , 
те  се  водят  от  назначена  от  него  комисия , която  документира  работата  си  в  
протокол . Постигнатите  по  време  на  преговорите  договорености  не  могат  да  
водят  до  промяна  на  техническите  спецификацин , проекта  на  договора  и  
прогнозната  стойност  на  обществената  поръчка , които  са  били  обявенн  
първоначално  в  публичнаrа  покана . 

(4) Протоколът , съставен  от  комисията , провеждаща  преговорите  се  
представя  за  утвърждаване  от  възложителя , след  което  се  пристьпва  към  
сключване  на  договор  по  реда  на  чл . 38 от  настоящите  правила . 

Раздел  VQ 
ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  СЪС  СТОЙНОСТИ  ПО  

ЧЛ . 14, АЛ. 5 ОТ  ЗОП  

Чл . 4 L(изм . съгласно  Заповед  рег. Ns 30-7410/30.11.2015 г.) (1) 

Когато  в  план -графика  на  обществените  поръчки  е  предвидено  възлагане  на  
доставка , услуга  илн  строителство  по  реда  на  чл. 14, ал. 5 от  ЗОП , се  
прилагат  правилата  на  настоящия  раздел . 

(2) При  възиикнала  необходимост  за  доставка , услуга  или  
строителсгво  по  реда  на  чл. 14, ал. 5 от  ЗОП , извъи  планираните  в  план - 

графика  на  обществените  поръчки , се  прялагат  правилата  на  настоящия  
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раздел . 

(3) Прн  възлагане  иа  доставка  и  услуга  на  стойност  под  праговете , 

определени  в  чл . 14, ал . 5 от  ЗОП , възложителят  може  да : 

1.сключн  писмеи  договор . 

2. доказва  разходите  само  чрез  първични  ллатежни  документн . 

(4) Прн  възлагане  на  поръчка  за  строителство  под  праговете , 

определени  в  чл . 14, an. 5 от  3ОП , възложителят  е  длъжен  да  сключи  писмен  

договор . 

(5) За  процедури  с  нanичне  на  специални  мерки  за  сигурност , 

задължително  се  сключва  писмеи  договор . 

Чл . 42. (изм . съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.1 1 .2015 г.) (1) При  

възлагане  на  доставка  ипи  услуга  по  реда  на  чл . 41, an. 3, директорът  на  ДУС  

или  дирекцията  - заявител  изготвя  докладна  записка  за  стартиране  на  
процедурата  до  възложителя  и  за  необходимост  от  предприемане  на  действия  

за  доставка  на  стоки  или  услуги . 

(2) Докладната  записка  сьдържа  пълно  наименование  н  описанне  на  

стоката  или  услугата , прогнозна  стойност  в  лева  без  ДДС , място  за  
изпълнение . В  докладната  записка  ДУС  или  дирекцията  - заявител  посочва  
как  ще  се  извърши  доставката  или  услугата- чрез  договор  или  чрез  първични  

платежни  документя . 

(3) Всяко  предложение  се  придружава  с  техническа  спецификация , 

ако  такава  е  налична  и  докумеитн , доказващи  проучване  на  пазара  - 3(три ) 

индикативни  оферти  от  източниците  по  чл . 64, an. 2 от  настоящите  правила , 

когато  е  приложимо . Докладната  записка  се  съгласува  със  служителя  по  

сигурнос zта  на  ннформация rа  за  наличие  на  специални  мерки  за  сигурност . 

(4)С  докладната  запяска  по  ал . 1, при  необходимост  дирекцията  
заявител  предлага  на  възложителя  да  се  проведат  преговори  с  един  или  
няколко  потенциални  изпълнители . Резултатите  от  преговорите  се  отразяват  
в  двустранно  подписан  протокол , който  се  представя  на  възложителя  за  
утвърждаване , след  което  се  пристьпва  към  действията  по  чл . 41, ап . 3 от  
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настоящите  правила . 

Чл . 43. (отм . сьгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) 

Чл . 44 (отм . съгласно  Заповед  рег . Ns 30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г.) 

Чл . 45. (отм . сьгдасно  Заповед  рег. Tk 30-7410/30.11.2015г.) 

Раздел  VIII 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКЯ  С  ОБЕКТ  ПО  ЧЛ. 3, АЛ . 2 

ОТ  ЗОП  СЪС  СТОйНОСТЯ , 

ОПРЕДЕЛЕНН  В  ЧЛ. 14, АЛ. 2 ОТ  30II 

Чл. 46. Обществените  поръчки  по  този  раздел  се  възлагат  чрез  
ограничена  процедура  и  процедура  по  договаряне  с  обявление , освен  ако  са  
напице  условията  за  провеждане  на  процедура  на  сьстезателен  диалог  и  
договаряне  без  обявление . 

Чл . 47. Подготовкаrа  и  стартирането  на  процедурата  се  провежда  по  
реда  на  раздел  IП  и  раздел  IV от  аастоящите  правила . 

Чл . 48. Когато  поръчкаrа  е  с  предмет  доставка  на  специално  
оборудване , специално  строитепство  хли  специална  услуга , 	в  
документацията  се  предвнждат : 

а) изискване  за  представяне  на  удостоверение  за  сигурност , 

разрешение  за  достьп  до  класифицирана  информация  или  потвърждение  от  
кандидатите ; 

б) схема  за  класификация  на  етапите  за  сключване  и  мзпълнение  на  
договора , съгласно  чл . 4 от  Наредбата  за  общите  изисквания  за  гарантхране  
иа  индр+стриапната  сигурност ; 

в) раздел  в  проекта  на  договора , в  който  задътпкително  се  посочват  
специфичните  изисквания  за  защита  на  класифицмраната  информация , 

свързани  с  обема  и  нивото  на  класификация  за  сигурност  на  информацията , 

лицата , имащи  достьп  до  нея , н  клауза  за  отroворност  в  случай  на  неспазване  
на  изискванията  за  индустриална  сигурност ; 
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г) изисквання  за  сигурност  на  доставките  съгласно  чл . 1 1 9е  от  ЗОП , 

когато  е  относимо ; 

д) изискване  участникът/кандидатьт  да  представи  съответните  
разрешения  или  регистрации , когато  предметьт  на  поръчката  е  свързан  със  

законовоопределен  разрешителен  или  регистрационен  режим ; 

е) други  изисквания  с  оглед  предмета  на  поръчката . 

Чл . 49. (изм . съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.1 1.2015 г.) (1) 

Схемаrа  по  чл . 48, б . „б" се  изготвя  от  определено  лице  по  чл . 105 от  ЗЗКИ . 

(2) Схемата  по  чл . 48, б . „б" включва  предмета  на  договора , етапите , 

включителяо  тези , на  които  е  необходим  достьп  до  класифицирана  

информация , дейностите  и  задачите  във  връзка  с  изпълнението  му , както  н  

нивото  на  класификация  на  информацията , свързана  с  тях . 

Чл . 50. Проектьт  на  решение , обявление , както  и  документацията  се  

съгласуват  сьс  служителя  по  сигурностга  на  информацията . 

Чл . 51. Когато  е  предвидено  в  срока  за  подаване  на  заявленията  за  

участхе  в  предварителен  подбор , лицата , които  не  притежават  документи  
сьгласно  чл . 51 ап. 1, т. 12 от  ЗОП , могат  да  подадат  до  възложителя  

декларация  за  сьгласие  за  извършване  на  проучване  и  да  приложат  
необходимите  документи  по  ЗЗКИ . Документхте  следва  да  се  подадат  в  срок , 

да  са  коректно  попълнени  и  в  пълен  обем . 

Чл . 52. В  обявлението  за  общественаrл  поръчка  следва  да  се  посочи . 

че  декларацията  и  документхте  по  З3КИ  се  представят  на  служителя  по  
сигурността  на  информаиията . 

Чл . 53. (1) Дирекция  „Правно -нормативно  обслужване " изготвя  

проект  на  заповед  за 	 на  комисия  по  реда  иа  чл. 34-36 от  ЗОП  
след  приемане  на  заявления  за  участие . 

(2) В  комисията  по  ал . 1 се  включват  задължително  един  юрист , а  

най -мапко  половината  от  останалите  членове  са  ляца , притежаващи  
професионална  компетентиост , свързана  с  предмета  на  поръчката . Комиснята  

се  сьстои  от  нечетен  брой  членове  — най -малко  петима  служятели , като  
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sадължително  в  комисията  се  включва  служител  от  ДСИ . Членове  на  
комисията  могат  да  бъдат  само  лица , отговарящи  на  изискванията  на  чл . 35 
от  ЗОП  и  които  ямат  право  на  достьп  до  сьответиото  ниво  на  класифицирана  
информация . 

(3) При  невъзможност  в  комиснята  да  бъдат  включени  служители , 
които  притежават  необходимата  професнонална  квалификацня  и  
практически  опит  в  съответствие  с  предмета  н  сложностга  на  процедурата , по  
предложение  на  дирекцията  — заявител , могат  да  бъдат  привлечени  като  
членове  на  комиснята  външни  експерти . Външяите  експерти  следва  да  
отговарят  на  изискванията  на  ЗЗКИ . 

(4) Комисията  разглежда  постьпилите  заявления  и  извършва  
предварителен  подбор  на  кандидатхте , като  сьставя  протокол  за  резултатите  
от  своята  дейност . 

(5) Протоколът  на  комисията  има  минималното  съдържание , 

определено  в  чл. 79, ал. 5 от  ЗОП  и  се  предоставя  от  председателя  на  
комиснята  с  докладна  записка  на  възложителя . 

Чл. 54. (1) В  срок  от  3 работни  дни  комясията  изготвя  проект  на  
решенне  за  обявяване  на  кандидатхте , конто  ще  бъдат  поканени  да  
представят  офертя . В  решението  се  вкlпочват  н  кандидатите , които  не  
отговарят  на  изискванията  на  възложителя  и  мотивите  за  това . 

(2) След  подписване  от  възложителя  на  решението  по  ал . 1, в  срок  
от  3 работни  днн , комисията  изготвя  и  изпраща  писмо  до  всички  кандидатх , с  
приложено  решение  по  ал . 1 и  предоставя  копие  на  същото  за  публикуване  в  
профила  на  купувача  в  същия  ден  по  реда  на  Вътрешните  правила  за  профила  
на  купувача . 

(3) В  7-дневен  срок  от  изтичане  на  сроковете  по  чл . 79, ал . 13, т. 1-3 
от  ЗОП , комисията  изготвя  и  изпраща  подписана  от  възложителя  покана  до  
избраните  кандидатв  за  представяне  на  офертх . 

(4) При  ограничена  процедура  поканата  за  представяне  на  оферти  се  
изготвя  сьгласно  чл . 80 от  ЗОП . 
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(5) При  процедури  на  договаряне  с  обявление , поканата  за  участие  в  

договаряне  се  изготвя  сьгласно  чл . 89, ап . 1 от  ЗОП . 

Чл . 55. (1) При  провеждане  на  ограничена  процедура , след  изтичане  

на  срока  за  получаване  на  оферти  комисията  по  чл . 53 от  правилата  

разглежда , оценява  и  класира  подадените  оферти  по  реда  на  чл . 82, ал . 10 от  

ЗОП . 

(2) При  провеждане  на  договаряне  с  обявление , комисията  

провежда  договаряне  с  поканените  участници  по  реда  на  чл . 89, an. 2 от  ЗОП  

и  изтотвя  доклад  до  възложителя  с  резултатх  от  преговорите  сьгласно  чл . 89, 

ап . 5 от  ЗОП . 

Чл . 56. (1) След  приключване  работата  на  комнснята  за  провеждане  

на  процедурата , председателят  й  предава  с  докладна  записка  до  възложителя  

всички  сьставени  протоколи . 

(2) В  срок  от  5 работни  дни  от  получаване  на  протоколите , 

възложителят  може  да  упражни  правото  си  на  контрол  върху  работата  й , като  

се  произнесе  по  един  от  следните  начини : 

1.разпореди  подготовка  на  проект  на  решение  за  класиране  и  

опредепяне  на  изпълнител ; 

2. даде  здqължителни  писмени  указания  към  комиснята  за  

отстраняване  на  установени  в  хода  на  работата  й  нарушения , които  могат  да  

бъдат  отстраненн , без  гова  да  налага  прекратяване  на  процедурата ; 

3.разпореди  подготовка  на  проект  на  решение  за  прекратяване  на  

процедурата  - при  яаличне  на  основания  по  чл . 39 от  ЗОП . 

(3) В  случаите  по  an. 2, т . 1 и  т. 3 проектьт  на  решение  се  изготвя  от  

ДПНО  и  се  сьгласува  с  председателя  на  комисията  за  провеждане  на  

процедурата , след  което  се  представя  за  подпис  от  

(4) Издаденото  от  възложителя  решение  за  класиране  и  определяне  

на  изпълнител  или  за  прекратяване  на  процедурата , заедио  с  протоколите  на  

комисията  и  доклад  (при  процедура  на  договаряне  без  обявление ) в  

тридневен  срок  от  издаването  му  се  изпраща  от  ДПНО  на  участниците . 
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(5) До  класирания  на  първо  мясro участник  заедно  с  документите  по  
ал. 4 се  изпраща  и  писмо -покана , изготвено  от  ДПНО  за  сключване  на  
договор  и  информацня  за  необходимостта  за  предосrавяне  на  документи  по  
чл . 47 от  30П  н  гаранция  за  изпълнение  на  договора . 

(6) В  сьщия  ден  документите  по  ал . 4 се  предоставят  от  ДПNО  на  
ДОКИО  за  публикуване  на  профила  на  купувача . 

Чл . 57. (1) Когато  в  хода  на  процедурата  са  изискани  и  представеии  
гаранцни  за  участие , ДПНО  следн  за  изтичане  срока  на  обжалване  на  
решеннето  за  класиране  и  определяне  на  изпълиител , респективно  на  
решеннето  за  прекратяване  на  процедурата  и  с  оглед  спазване  на  сроковете , 

определени  в  3ОП  незабавно  уведомява  ДПУФ  с  докладна  записка  за  
необходимостта  да  бъдат  освободени  или  зддържани  гаравциите  на  
отстранените  участхици  или  на  класираните  на  трето  н  следващо  място  
участници . 

(2) Към  докладната  записка  се  прилагат  оригиналните  документи  на  
гаранцияrа  за  участие  - naputma unu банкова , на  всички  участници . 

(3) ДПУФ  изготвя  информадия  за  датнте  за  освобождаване  на  
гаранциите  за  участие  във  всяка  процедура  в  сроковете  по  чл. 226, ал . 4 от  
3ОП , която  предава  за  съгласуване  от  ДПНО  и  публикуване  в  профила  на  
купувача  от  ДОКИО . 

Чл . 58. (1) Комуникация rа  между  възложителя  и  участниците  се  
извършва  среиа  подпис , или  по  факс , или  по  пощата  с  обратиа  разписка  или  
по  електронна  поща . 

(2) Цялата  документация , събрана  в  хода  на  процедураrа, се  
сьхранява  от  ДКИОМД  най -малко  4 години  след  приктпочване  кзпълнението  
на  договора . 

Раздел  1Х  
ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  IIO ДОГОВАРЯНЕ  БЕЗ  

ОБЯВЛЕRИЕ  
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Чл . 59. (1) Стартхрането  на  процедурата  се  провежда  по  реда  на  чл . 

13, т. 1.1 от  настоящите  правила . 

(2) Работхата  група  по  чл . 13, т. 1.2 изготвя  решенне  за  откриване  и  

покана  за  участие  в  процедурата , като  определя  ляqата , до  които  следва  да  се  

изпрати , и  представя  съппiте  за  утвърждаване  от  възложителя  съгласно  чл . 

91, ал . 1 и  ал . 2 от  ЗОП . 

(3) ДПНО  изпраща  решението  за  откриване  по  an. 2 до  АОП  за  

осъществяване  на  предварителен  контрол  по  чл . 19, an. 2, т. 24 от  ЗОП . 

Чл . 60. (1) Дирекция  „Правно -нормативно  обслужване " изготвя  

проект  на  заповед  за  назначаване  на  комисяя  по  реда  на  чл . 34-36 от  ЗОП  за  

разглеждане , оценка  и  класяране  на  постъпилите  офертх . 

(2) (изм . съгласно  Заповед  рег . Ns 30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г.) В  

комисията  по  an. ] се  включват  задължително  един  юрист , а  най -малко  

от  останалите  членове  са  лица , притежавапц t професнонална  

компетентност , свързана  с  предмета  на  поръчката . Комисията  се  състои  от  

нечетен  брой  членове  - най -мапко  петима  служители , като  при  наличие  на  
класифицирана  информацмя  в  комисията  се  включва  служител  от  ДСИ . 

(3) При  невъзможност  в  комисията  да  бъдат  включени  служители , 

които  притежават  необходимата  професионална  квалифккация  и  
практическн  опит  в  сьответствие  с  предмета  и  сложностга  на  процедурата , по  

предложение  на  дирекцията  - заявител , могат  да  бъдат  прявлечени  като  
членове  на  комисията  въишни  експерти . 

(4)Комисията  провежда  договаряне  с  поканените  участиици  по  
реда  на  чл . 92а, ал . 2 от  ЗОП  и  изготвя  доклад  до  възложителя  с  резултати  от  

преговорите  сьгласно  чл . 92а, ал . 5 от  3ОП . 

Раздел  Х  
ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  С  ОБЕКТ  ПО  ЧЛ . 3, АЛ . 2 

ОТ  ЗОП  СЪС  СТОЙНОСТИ , ПО - ННСКИ  ОТ  ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  В  ЧЛ . 

14, АЛ . 2 ОТ  ЗОП  
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Чл . 62. (изм . сьгласно  Заповед  рег . №  30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г.) Когато  
в  план -графика  на  обществените  поръчки  е  предвидено  възлагане  на  
обществени  поръчки  с  обект  по  чл. 3, ап. 2 сьс  стойности  по-ниски  от  
определените  в  чл . 14, ал . 2 от  ЗОП , ДУС  или  дирекцията  — заявител  изготвя  
докладна  запнска  за  стартиране  на  процедурата . 

Чл . 63. (изм . съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) В  
случай , че  прогнозната  стойносг  на  доставката  яли  услугата  е  под  20 000 лв . 
без  ДДС , ДУС  или  дирекцнята  заявител  извършва  проучване  на  пазара  
сьгласно  изискванията  на  възложителя , посочени  в  техиическата  
спецификация  и  прави  необходимите  проверки  сьгласно  ЗЗКИ . С  докладна  
запвска  резулrатите  от  проучването  се  представят  на  възложителя  с  
предложенне  за  сключване  на  писмен  договор . На  избрания  изпълнятел  се  
изпраща  покана  за  сключване  на  договор , заедно  с  проект  на  договора  и  
техиическа  спецификация . 

Чл. 64 (1) (изм . сьгласно  Заповед  рег . №  30-7410/30.11.2015 г.) В  
случай , че  прогиозната  стойност  на  доставката  или  услугата  е  над  20 000 лв . 

без  ДДС , ДУС  или  дирекцията  заявител  извършва  проучване  на  пазара  и  

изготвя  документация  за  участие . 

(2) Проучването  се  извършва  чрез  сьбиране  на  информация  от : 

- Централиия  професионален  регистьр  на  строителя ; 

- информационните  системи  „Сиела", „Апис" и  др .; 

- интернет ; 

- презеитации ; 

- данни  от  държавни  ннстиryции , браншови  и  др . организации ; 

- други  подходящн  начини . 

(3) ДУС  или  дирекцията  — заявител  изготвя  протокол  за  резултатите  
от  своята  работа  за  нзвършеното  аазарно  проучване , който  се  представя  на  
възложителя  с  докладна  записка , заедно  с  изготвената  докумеитация . от  
нейния  председател . 

; а  



Чл . 65. (изм . сьгласно  Заповед  рег . Ns 30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г.) ДУС  

или  дирекцията  - заявител  подготвя  писмо  до  възможните  изпълнители , 

посочени  в  протокола  по  чл . 64 и  определя  срок , в  който  да  заявят  желаннето  

си  за  участхе  и  да  предосгавят  копия  на  докумеитя , сьгласно  чл . 51, ал . 1, т. 

12 от  ЗОП . 

Чл . 66. Когато  е  предвидено  в  протокола  по  чл . 64, an. 3, в  срока  за  
подаване  на  заявленията  за  участие , лицата , които  не  притежават  докумеитх  

сьгласно  чл . 51, an. 1, т. 12 от  ЗОП , могат  да  подадат  до  възложителя  

декларация  за  сьгласие  за  извършване  на  проучване  и  да  приложат  

необходимите  документя  по  ЗЗКИ . 

Чл. 67. След  получаване  на  отговорите  от  потенциапните  
изпълиители , в  случаите  в  които  е  предвидено , за  тезн , които  не  притежават  
необходимите  документх  сьгласно  чл. 51, ал . 1, т. 12 от  ЗОП  дирекция  

„Сигурност  на  информацията " съвместно  сьс  служителя  по  свгуриостга  на  
информацията  пристьпват  към  извъртване  на  процедура  по  проучване . 

Чл . 68. След  кзвършване  на  процедурата  по  проучване  по  смисьла  

на  ЗЗКИ , възложителят  писмено  уведомява  потенциалните  изпълнители , на  

които  е  издадено  удосговереняе  за  сигурност  и  разрешения  за  достъп  до  

класифицираыа  информация  до  съответното  ниво . 

Чл. 69. За  лицата , ковто  притежават  валидни  удостоверения  за  

сигурност  и  разрешения  за  достьп  до  класифицирана  информация  до  

сьответното  ниво , дирекция  „Сигурност  на  информацията " изготвя  

запитвания  до  органите , издали  документнте , с  цел  потвърждаване  на  
валидносrга  им , за  резултатите  от  които  се  изготвя  докладна  записка  

Чл . 70. (1) С  поканата  до  потенциалните  изпълнители  се  изпраща  

документацията  за  участие  и  се  посочва  мястото  и  срока  за  подаване  на  

оферти . 

(2) Докумеитацията  съдържа  техническа  спецификация , образец  на  

и  ценово  предложение , лроект  на  договор , други  изисквания  на  
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възложителя , срок  за  подаване  на  офертн . В  докумеитацнята  се  посочва  
размерът  на  гаранцнята  за  изпълнеине  на  договора . 

(3) Офертите  се  изготвят  съгласно  изискванията , указани  в  поканата  
и  в  документацията  за  участие  и  съдържат : 

а) административни  даннн  за  кандндата , адрес , телефон , факс , лица  
за  връзка  и  др ; 

б) доказателства  за  текническа  възможност  за  изпълнение  на  
поръчката ; 

в ) декларация  за  участие  или  за  липсата  на  подизпълнители ; 

г ) техническо  и  ценово  предложение  н  условия  за  изпълнение  на  
поръчката ; 

д) други  документи  сьгласно  поканата . 

Чл . 71. ДПНО  изготвя  проект  на  заповед  за  назначаване  на  комисия  
за  разглеждане , оцеика  и  класиране  на  постьпилнте  офертя . 

(2)В  комисията  по  ал . 1 се  включват  служители  от  дирекцяята  - 
заавител , които  прнтежават  необходимата  професионапна  компетентност  и  
практичесни  опит  в  сьответствие  с  предмета  u спецификата  на  процедурата , 

един  юрист , служител  на  ДПУФ , ДСИ  и  ДУС . Членове  на  комисията  могат  да  
бъдат  само  лица , отroварящи  на  изискваннята  на  чл . 35 от  ЗОП  и  които  имат  
право  на  достьп  до  съответното  ниво  ва  класифицирана  информация . 

(3) При  невъзможност  в  комисията  да  бъдат  включени  служители , 

които  притежават  необходямата  професионапна  компетентност  и  
практически  опит  в  сьответствие  с  предмета  и  сложностга  на  процедурата , по  
предложение  на  дирекцията  - заявител , могат  да  бъдат  привлечени  като  
членове  на  комисията  външни  експерти . Външните  експерти  следва  да  
отговарят  ua изискванията  на  33КИ . 

Чл . 72. (1) Председателя  на  комнсията  открива  заседаннето  н  всични  
членове  на  комисняrа  подписват  декларация  за  липса  на  обстоятелствата  по  
по  чл . 35, ап . 1 от  ЗОП . 
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(2) Комисията  разглежда  офертите  по  реда  на  тяхното  постьпване  я  

проверява  сьответствието  ьм  с  изискванията  на  възложителя , посочени  в  
поканата  и  документацьята . 

(3)В  случай , че  при  преглед  на  представените  от  участниците  
документи  към  офертхте  се  установн , че  има  липсващи  документи  и/или  

нередовности  в  представените  документи  и/или  несьответствия  с  
на  възложителя , комисията  уведомява  с  писмо  съответните  

учасгници  и  им  предоставя  срок  от  3 работни  дни  за  отстраняване  на  
пропуските  и  несьответстия . Срокът  тече  от  деня , следващ  получаването  на  

писмото  от  конкретния  участник . 

(4) Възможност  за  представяне  на  документи  по  ал. 3 може  да  се  

прилага  еднократно  по  отношение  на  един  и  сьщи  пропуск , нередовност  или  

несьответствие  с  изискванията  на  
(5) По  реда  на  ал . 3 не  се  допуска  отстраняване  на  пропуски  и/или  

несьответствия  в  техническото  и/или  ценовото  предложение  и  документите  

КЪМ  ТЯХ . 

(6)Комисията  взема  окончателно  решение  за  съответствието  на  

даден  участник  с  изискванията  на  възложителя  след  изтичане  на  срока  no 

ал . 3 и  въз  основа  на  допълнително  представените  от  него  документи . 

(7)Докумеитите , които  се  представят  от  участниците  в  срока  по  

ал.3 могат  да  са  с  дата  на  издаване  илн  да  се  отнасят  до  обстоятелсгва , 

настьпили  след  крайния  срок  за  подаване  на  оферти . 

Чл . 74. По  всяко  време  в  хода  на  работата  си  комисията  има  право : 

1.да  проверява  заявените  от  участниците  данни , включително  чрез  

изискване  на  информация  от  други  органи  и  лица ; 

2. да  изисква  от  участхиците : 

а) разяснения  за  заявени  от  тях  данни , вкл . сьдържаи [и  се  в  

техническото  и/или  ценовото  им  предложение ; 
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б) допълнятелни  доказателства  за  заявени  от  тях  данни , вкл . от  
техническото  и/илн  ценовото  предложение , като  тази  възможност  не  може  да  
се  използва  за  промяната  им . 

Чл . 75. (1) Когато  прн  разглеждане  на  офертите  комисията  установи , 
че  офертата  на  участник  не  отговаря  на  изискванията  на  възложителя , 
поставеии  в  поканата  и  документацията , констатхраните  несъответствия  се  
посочват  в  протокола  и  разглеждането  на  офертата  се  преустановява . 

(2) Оферти  на  участници , за  които  са  установенн  несьответствия  с  
изискванията  на  възложителя , които  не  могат  илн  не  са  били  отстранени  по  
реда  на  чл . 72, ал . 3 от  настоятците  правила , не  подлежат  на  оценяване . 

Чл . 76. (1) Офертвте , за  които  при  разглеждането  им  комисията  е  
констатирала , че  отговарят  на  всичкн  изискваняя  на  възложителя , подлежат  
на  оценяване . 

(2) Въз  основа  на  резултатите  от  оцеияването  на  офертите . 

комисията  предлага  класиране  на  участниците . 

Чл . 77. Комяснята  сьсгавя  протокол  за  работата  си , в  който  отразява  
последователно  всички  извършени  действия  и  взетх  решения , както  н  мотиви  
за  тях  и  го  предоставя  на  възложителя  за  утвърждаване . 

Чл . 78. Възложителят  се  произиася  по  протокола  в  една  от  следните  
форми : 

1.утвърждава  протокола  на  комисията ; 

i!1 

2.дава  задължителни  писменв  указания  на  комисията  за  
отстраняване  на  установени  в  хода  на  работата  и  пропуски  и/илн  нарушения . 

Чл . 79. (1) След  утвърждаване  на  протокола , комисията  го  изпраща  
на  всички  участницн , а  на  класирания  на  първо  място  участник  изпраша  
писмо -покана  за  сключване  на  договор  и  информация  за  необходимостта  от  
предоставяне  на  документх  по  чл . 47 от  ЗОП , както  u гаранция  за  изпълнение  
на  договора . 
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(2) Комуникацияrл  между  възложителя  и  участииците  се  извършва  

срещу  подпис , илн  по  факс , или  по  пощата  с  обратна  разписка  или  по  

електронна  поща . 

Чл. 80. (1) Когато  до  изтичане  на  крайння  срок  за  подаване  на  
оферти , посочен  в  поканата , не  бъде  получена  нито  една  оферта  или  в  
процеса  на  работа  на  комисията  се  установи , че  нито  една  от  получените  
офертн  не  отговаря  на  изискванияrл  на  възложителя , председателя  на  

комисията  го  уведомява  с  докладна  записка . 

(2) В  случанте  по  ал . 1, възложителят  взема  решение  както  следва : 

1. повторно  изпращане  на  покана  на  кандидатите ; 

2. провеждане  на  преговори  с  потенциални  нзпълнители ; 

(3) При  провеждане  на  преговори  те  се  водят  от  назначена  от  
възложителя  комисия , която  документхра  работата  си  в  протокол . 

Постигиатите  по  време  на  преговорите  договореностн  не  могат  да  водят  до  
промяна  на  техническите  спецификации , проекта  на  договора  и  прогнозната  

стойност  на  обществената  поръчка , които  са  били  обявеии  първонач anно  в  
поканата  и  документацията . 

(4) Протоколът , съставен  от  комисията , провеждаща  преговорите , 

се  предсгавя  за  утвърждаваие  от  възложителя , след  което  се  пристьпва  към  

сключване  на  договор  по  реда  иа  Раздел  X1I. 

Раздел  XI 

ВЪЗЛАГАЯЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  IIОРЪЧКИ  ПО  РЕДА  НА  ЧЛ . 13, АЛ . 
1, Т. 3 ОТ  ЗОП  

Чл . 81. При  възлагане  на  общественн  поръчкн  с  обект  по  чл . 3, ал . 2 

от  ЗОП  по  реда  на  чл . 13, an. 1, т. 3 от  ЗОП  за  целите  на  разузнавателнаrа  

дейност , планирането  и  стартирането  на  процедурата  се  провежда  по  реда  на  

този  раздел . 

Чл . 82. (1) При  необходимост  от  доставка  или  услуга  с  обект  по  чл . 

3, ал . 2 от  ЗОП  за  целите  на  разузнавателните  дейности  на  ДАТО , съгласно  
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чл. 196 от  Закона  за  специапните  раsуsнавателни  средства , дирекцията  - 
заявител  изготвя  докладна  записка  до  възложятеля  с  мотивирано  
предложение  за  извършване  на  съответната  доставка  или  услуга . 

(2)Докладнаrа  записка  следва  да  сьдържа  пълно  описание  на  
доставката  илн  услугата , срок  и  мясго  на  изпълненнето , прогнозна  стойност  
без  ДДС , технически  параметри , изисквания  към  качество  и  етикиране , какro 
н  другн  специфични  изисквания . 

(3) Доклацната  записка  се  съгласува  с  ДУС , Д17УФ , служителя  по  
сигурността  и  ДПНО . 

Чл. 83. (1) След  утвърждаване  на  доклацната  записка  от  
възложителя , ДГц-IО  изготвя  проект  на  зanовед  за  сьздаване  на  работна  
група , за  изготвяне  на  необходимата  документация  за  участие  в  процедурата  
и  техническо  лице  от  ДКИОМД , отговарящо  за  прмемането  на  документи , 

тяниото  сьхранение  и  воденето  на  специалните  регистри . 

(2) (изм . - съгласно  Зanовед  рег. Ns 30-7410/30.11.2015 г.) В  
работната  група  по  ап . 1 се  вкгпочват  служвтели  от  дирекцията  - заявител , 

които  притежават  необходимата  професнонална  компетентност  и  
практически  опит  в  съответствие  с  предмета  и  спецмфиката  на  процедурата , 

служители  на  ДПНО , ДПУФ , ДУС  и  определеното  сьс  зanовед  лице  по  чл . 

105 от  ЗЗКИ . Членове  на  работната  група  могат  да  бъдат  само  лица , 

отговарящн  на  изискванията  на  чл . 35 от  ЗОП  и  които  имат  право  на  достьп  
до  съответното  ниво  на  класифицирана  информация . 

Чл . 84. (1) (изм . - сьгласио  Зanовед  рег. Ns 30-7410130.11.2015 г.) В  
случай , че  в  докладната  запмска  по  чл. 82 от  настоящите  правила  е  
обоснована  конкретна  доставка  или  услуга  с  обект  по  чл . 3, ал . 2 от  ЗОП , 

която  по  обективнн  причини  може  да  бъде  възложена  на  определен  
изпълнител , дирекцията  заявител  предлага  на  възложителя  сключването  на  
писмен  договор  или  доказване  на  разхода  чрез  първични  платежни  
документя . 
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(2)(нова  - сьгласно  Заповед  рег. Ns 30-74 1 0/30. 1 1 .20 1 5 г .) След  

резолюция  на  възложителя , докладната  записка  се  предоставя  на  ДСИ  за  

извъртваие  на  необходимите  проверни  по  ЗЗКИ . 

(3) (нова  - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г .) 

Дирекцията  заявител , ДСИ , ДПУФ  и  ДПНО  изготвят  проект  на  договор , 

който  заедно  с  покана  за  сключване  на  договор , се  изпращат  на  определения  

изпълнител . 

(4) (нова  - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) По  

преценка  на  възложителя  могат  да  се  проведат  преговори  с  определения  

изпълнител . 

Чл . 84а  (1) (нов  - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) (1) 

При  възникнала  необходимост  от  възлагане  на  обществени  поръчки  с  обект  

по  чл . 3, ал. 2 от  ЗОП  по  реда  чл . 13, ал . 1, ал . 1, т .3 от  ЗОП  за  целите  на  

разузнавателната  дейност  извън  планираните  в  план -графика  на  

обществените  поръчкн , стартирането  иа  процедурата  се  провежда  по  реда  на  

чл .82, ап . 1 и  ал . 2. 

(2) Служителят  ло  сигурносrга  на  информацията  изготвя  

становище  отиосно  наличието  иа  класифииирана  информация , след  което  

ДСИ  изготвя  заповед  за  определяне  на  лице  по  чл . 105 от  ЗЗКИ . ДПНО  на  

база  на  мотивираното  становище  изготвя  становище  относно  реда  за  

провеждане  на  процедурата . 

(3) В  зависимост  от  предложеното  в  докладнаrа  записка , 

процедурата  продължава  съответно  по  реда  на  чл . 83 или  чл . 84 от  правилата . 

Раздел  ХП  
ПОДГОТОВКА  Я  СКЛЮЧВАНЕ  НА  

ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  

Чл . 85. (1) ДIII Ю , сьвместно  с  ДУС , изготвя  договор  за  обществена  

поръчка  със  съответните  приложения , който  съответства  на  приложеният  в  
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документацияrа  проект  на  договор , допълнен  с  всични  предложения  от  
офертата  на  участника , въз  основа  на  който  е  определен  за  нзпълнител . 

(2) ДГIНО  изготвя  проект  на  писмо  с  искаяе  за  издаване  на  
удостоверение  за  наличие  или  липса  на  задължения  за  оnределения  за  
изпълнител  участник , което  след  подписването  му  от  възложителя  се  
изпраща  до  териториалната  дирекция  на  Нацнонапната  агенция  за  приходите  
по  регистрация  или  постоянен  адрес  яа  участника  — относно  задължения  към  
държавата . 

(3) Когато  в  отговор  на  отправено  искане  по  ал . 2 се  получи  
удостоверение  от  орган  по  приходите , в  което  е  посочено , че  определеният  
за  изпълнител  участник  има  задълження  към  държавата , ДПНО  подготвя  
прсект  на  пмсмо , с  което : 

1.участникът  се  уведомява  за  сьдържанието  на  полученото  
удостоверение , което  е  пречка  за  сключване  на  договор ; 

2. се  определя  разумен  срок  за  представяне  на  ново  удостоверение , 
в  случай , че  участникът  не  е  съгласен  с  твърденнето  за  напичне  на  
задължения . 

(4) В  случай , че  определеният  за  изпълиител  участник  не  представи  
ново  удостоверенне , ДПНО  подготвя  прсект  на  решение , с  което  за  
изпълнител  на  обществената  поръчка  се  определя  класираинят  на  второ  
място  участник  или  процедурата  се  прекратява . 

Чл . 86. (1) Дирекция  „Правно -норматнвно  обслужване " организира  
подписването  на  проекта  на  договор  от  определення  за  изпълнител  участник , 
след  като : 

1. са  представенн  всичкн  изискващи  се  документи  (документи  от  
компетентните  оргаин  за  обстоятелствата  по  чл . 47, ап . 1 и  ал. 2 от  ЗОП  и  
гаранция  за  изпълнение  в  сьответння  размер , ако  такава  е  била  определена  
при  откриване  на  процедурата ); 
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2. са  получени  служебно  изисканите  удостоверения  от  органите  по  

приходите  за  липса  на  задължения  към  държавата  на  определения  за  

изпълнител  участник . 

Чл . 87. (1) (изм . - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) 

Писмените  договори  по  този  раздел  се  сьгласуват  в  следния  ред : 

- дирекwията  — заявител ; 

- ДУС ; 

- ССИ  при  необходимост ; 

- ДПНО ; 

- ДПУФ ; 

- Финансов  контрольор ; 

- Главен  секретар . 

- Заместиик  — председател  

(2) (изм. - сьгласно  Заповед  рег . Ns 30-74 10/30. 1 1 .20 1 5 г.) 

Съгласуваният  договор  по  ап . 1 се  предоставя  на  възложителя  за  подпис . 

(3) (изм . - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) В  

случаите  когато  възложителят  е  упълномощено  длъжностно  лице  по  чл . 8, ап . 

2 от  3ОП  след  подписване  на  договор , предоставя  на  председателя  на  

Държавна  агенция  „Технически  операции " доклад  за  всяка  проведена  

процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка . 

Чл . 88. (1) Възложителят  сключва  договор  с  избрания  изпълнител , 

прн  стриктио  спазване  на  язисквання  на  чл . 41 от  ЗОП . 

(2) Дирекция  „Управление  на  собственостга " и  ДПНО  организират  

сьгласуването  и  подписването  на  договора , като  изискват  н  следят  за  

своевременното  представяне  на  документяте  преди  подписване  на  договора . 

Чл . 89. (1) След  сключване  на  договора  гаранциите  за  участие  на  

класираните  на  първо  н  второ  място  участници  се  освобождават  от  ДПУФ  по  

реда  на  чл . 62, ал . 1, т. 2 от  ЗОП . 

(2) След  сключване  на  договора  ДКИОМД  изпраща  копие  на  

договора  на  ДУС , ДПНО , ДСИ  (при  напичие  ua класифицирана  информация ) 
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и  ДПУФ , като  на  последната  изпраща  и  оригинал  на  гаранцията  за  
изпълнение . 

Чл . 90. Дирекция  „Правно -норматхвио  обслужване " изпраща  до  
АОП , съгласно  чл . 44, ал .1-9 от  ЗОП  информацня  за  сключените  договори  за  
обществени  поръчки  и  за  сключените  рамкови  споразумения . 

Раздел  XIII 
дЕйствия  при  оsжАлвАПЕ  нА  индивидудЛни  
АДМЯНИСТРАТИВНИ  АКТОВЕ  ПА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл . 91. При  постьпнла  жалба  срещу  решение  на  възложителя  по  
чл . 120, ал . 1 от  30П, ДКИОМД  предоставя  копие  на  цялата  документация  от  
обжалваната  процедура , заверено  „Вярно  c оригинала " на  ДПНО , която  
осъшествява  всичкн  процесуапни  действия  по  защита  интересите  на  
възложителя  пред  сьответните  органи . 

Чл . 92. Преди  да  препрати  преписката  по  обжапвання  акт  до  
сьответния  компетентен  орган , ДПНО  изисква  становище  по  
основателнос rга  на  жапбата  от  дирекцията  - заявител , котато  оспорването  
касае  въпроси , за  които  се  мзискват  специални  знання . 

Чл. 93. След  влизане  в  сила  на  акта  на  компетентиия  ортан  в  
производството  по  обжапване  на  акта , ДПНО  уведомява  в  3-дневен  срок  ДУС  
и  ДПУФ . 

Чл. 94. ДПНО  изпраша  до  АОП  копия  от  влезлите  в  сила  
определення  и  решения  на  Върховния  ацминистративен  съд , постановенн  при  
обжалване  на  актове  на  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  иля  на  
административння  сьд . 

Раздел  XIV 
КОНТРОЛ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДОГОВОРА  ЗА  

ОБЩЕСТВЕИА  ПОРЪЧКА  
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Чл . 95. (1) (изм . - съгласно  Заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) 

Контролът  по  изпълиеиието  на  всичкн  договори  за  досгавки , услуги  или  

строителство , независимо  от  приложения  ред  за  избор  на  изпълнител , се  

осъществява  от  длъжностни  лица , определени  със  зanовед  на  възложителя  по  

предложение  на  директора  на  дирекция  „Управление  на  собственостга ". 

Проектьт  на  зanовед  се  изготвя  от  дирекция  „Управление  на  собственостrа". 

Копие  от  заповедта , след  подписването  й , се  предава  в  дирекция  „Правно - 

норматнвно  обслужване " и  дирекция  „Планиране  и  управление  на  

финанситс " за  припагане  в  доснето  на  обществената  поръчка . 

(2)Контролът  по  изпълненнето  на  договори  се  възлага  по  реда  на  

ал . 1 в  срок  до  5 работни  днн  от  сключването  на  договора . 

(3)Контролът  се  възлага  на  длъжностно  лице  от  структурното  

звено , с  чиито  функционални  задъткения  е  свързан  предмета  на  поръчката  и  

нейното  изпълнение , като  задължително  се  определя  и  длъжностно  лице , 

което  да  упражнява  контрола  по  сьщия  договор  при  отсъствие  на  тиryляра . 

(4) Когато  изпълнението  на  договор  за  доставка , услуга  нпи  

сгроителство  се  осьществява  в  теряторнална  дирекция  на  ДАТО , контролът  

може  да  се  осъществява  съвместно  от  служятел  от  териториалната  дирекция  

на  ДАТО  u от  длъжностио  лице  от  структурното  звено  по  ал . 3. 

(5)Лицата , на  които  е  възложено  упражняването  на  контрол  по  

изпълнението  на  договори  за  обществени  поръчкн , се  упълномощават  и  за  

приемане  на  рабоrата  по  тях  от  името  на  възложителя  или  участват  в  

комисия  за  приемане , ако  се  предвижда  такава . 

Чл . 96. (отм . - съгласно  Зanовед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г.) 

Чл . 97. (1) Приемането  на  изпълнението  по  договорите  за  доставки , 

услуги  или  стронтелство  се  извършва  от  длъжностните  лица , на  които  е  

възложено  упражняването  на  коитрол  или  от  комисия , назначена  със  заповед  

на  председателя  на  ДАТО . 

(2) Приемането  на  изпълнението  се  оформя  в  приемо -предавателен  

протокол . При  установяване  на  недостатьци  на  изпълнението  се  изготвя  
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констатнвен  протокол . Протоколите  се  оформят  двустранно  с  подписи  на  
упълномощени  представители  на  изпъпнителя  н  възложителя . Копие  от  
протоколите  се  изпращат  в  ДПУФ  за  окомплектоване  на  досието  за  разход . 

(З) При  невъзможност  за  отстраняване  на  констатираните  
недостатьцн  в  определения  срок , описани  в  констатввния  протокол , 
комисията  уведомява  писмено  възложятеля  за  причинвте  за  неизпълнението  
на  договора , както  н  директора  на  ДПУФ  за  задържане  на  внесените  
гаранцни  за  изпълнение  на  договора . 

(4) По  преценка  и  разпореждане  на  възложителя  сьс  съдействието  
на  ДIп-iO и  дирекцията  - заявител , ДУС  организира  сключването  на  
допълнително  споразумение  с  изпълнителя  за  удължаване  срока  на  договора  
и/или  промяна  на  други  клаузи  по  него  или  прекратяването / развалянето  му  в  
съответствие  с  разпоредбите  на  ЗОП . 

Чл . 98. Контролът  по 	 на  договорите  за  строително - 
монтажни  работи  (СМР ) се  упражнява  съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  
устройство  на  територията  и  сьответните  нормативнн  актове , касаещн  вида  
на  СМР , предмет  на  договоряте . 

Чл . 99. (1) В  случай , че  след  приемане  на  изпълнението  н  в  рамките  
на  гаранционния  срок  по  договора  се  проявят  скритн  недостатьци , 
дирекцнята  - заявител  уведомява  ДУС  за  предприемане  на  необходимите  
действия  по  рекламацяята . 

(2) Резултатите  от  дейност rа  на 	 по  отстранянане  на  
недостатьците  се  приема  от  упълномощени  лица  от  въздожителя . 

Чл . 100. (1) Плащанията  по  договорите  за  обществени  поръчки  се  
осьществяват  от  ДГIуФ , сьобразно  клаузите  им , след  представяне  и  проверка  
на  необходимите  документн , удостоверяващи  настьпването  на  основание  за  
плащане . 

(2) Дирекция  „Планиране  и  управленне  на  фянансите " отговаря  за  
подготовката  на  информация  за  всяко  извършено  плащане  (вкл . за  авансовн  
плащания ) по  договор  за  обществена  поръчка , сключен  след  проведена  
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процедура  по  ЗОП  или  след  възлагане  по  реда  на  глава  осма  „а" от  ЗОП  чрез  

публична  покана . 

(3) Информацията  по  an. 2 зддължително  посочва : 

1.дата  на  извършваие  на  плащането ; 

2. осиование  за  извършеното  плащане  (Ns н  дата  на  документ  за  

приемане  на  извършената  работа  и/или  номер  на  факryра); 

З . размер  на  извършеното  плащане . 

(4) Информацията  се  изготвя  в  срок  до  20 дни  от  извършване  на  

плащането  и  се  предава  на  лице , определено  със  заповед  на  възложителя  за  

лубликуване  в  профнла  на  купувача  преди  изтичане  на  30 дни  от  сьответиото  

плащане . 

(5) Инфорыацията  за  извършените  плащания  по  договори  за  

периодични  доставки  се  прави  в  обобщен  вид  и  се  публикува  в  профила  на  

купувача  до  20-то  число  на  Месеца , следващ  месеца , през  който  са  извършени  

плащанията . 

Чл . 101. (1) След  приключване  нзпълиеяяето  на  договор  за  

обществена  поръчка , длъжностното  лице  упълномощено  по  чл . 95, ал . 1 

изготвя  окончателен  протокол  за  изпълнение  на  дейносгите  по  договора  и  го  

предоставя  на  длъжностното  лице  от  ДПУФ  по  чл . 95, ал .1 за  освобождаване  

на  гаранцията  за  изпълнение , в  зависимост  от  формата  й - парична  сума  или  

банкова  гаранция . 

(2)Днрекция  „Планиране  u управление  на  финансите " подготвя  

информация , в  която  посочва  датата  на  освобождаване , усвояване  или  

зацържане  на  гараицията  за  изпълнение  по  всеки  договор  за  обществена  

поръчка  и  я  изпраща  до  лице , определено  сьс  заповед  на  възложителя  за  

публикуване  в  профила  на  купувача  на  ДАТО . 

(3) Информацията  се  изготвя  и  предоставя  за  публикуване  в  

сроковете  по  чл . 100, ал . 4 от  настоящите  правила , считано  от  датата  на  

освоо'ождаване  или  усвояване  на  гаранцията  за  изпълнение . 
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Чл . 102. (1) След  приключване  изпълнението  на  всеки  договор  за  
обществена  поръчка , сключен  след  проведена  процедура  по  ЗОП  или  при  
предсрочно  прекратяване  на  такьв  договор , в  едномесечеи  срок  ог  
настьпване  на  съответното  обстоятелство  ДПУФ  иsготвя  обобщена  
информация  за  извършените  плащания  по  договора  и  предоставя  сьщаrа  в  
ДПНО  за  изпращане  за  вписване  в  Регистьра  на  обществените  поръчкн . 

(2)Копие  от  информацията  и  от  придружителното  писмо , след  
тяхното  изпращане , се  предават  в  ДКИОМД  за  прилагане  в  досието  на  
общественаrа  поръчка . Сканирано  копие  от  информацията  се  предава  на  
ДОКИО  за  публикуване  в  профила  на  купувача  на  ДАТО . 

(3)Информацня  за  прнключване  илн  предсрочно  прекратяване  на  
договор  се  изготвя  от  ДПУФ  и  когато  изпъпнителят  е  бил  нзбран  въз  основа  
на  възлагане  по  глава  осма  „а" от  ЗОП  чрез  публична  покана . Информацията  

се  представя  в  свободиа  форма  сьс  сьдържание , аналогично  на  информацнята  
по  ал . 1 и  2 и  се  изпраща  на  ДОКИО  за  публнкуване  в  профила  на  купувача  
на  ДАТО . 

Чл . 103. Днректорът  на  ДУС , сьс  съдействието  на  ДПУФ  и  ДПНО , 

представя  на  председателя  на  ДАТО , всяка  година  в  срок  до  01 март , доклад  
за  възложените  през  предходната  година  обществени  поръчки , в  който  се  
сьдържа  информацня  за : 

1. броя  на  възложените  обществени  поръчки  и  съотношеннето  им  с  
първоначално  планираните ; 

2.броя  на  възложените  обществени  поръчки , които  не  са  
първоначално  планирани ; 

3. стойност  на  сключените  договори  и  на  извършените  разходи ; 

4. информация  за  изпъпнителите  на  общесгвени  поръчки ; 

5. подадени  жалби  по  реда  на  чл . 120 от  ЗОП ; 

6. договорн , изпълнени  в  срок ; 

7. неизпълнение  на  договори  за  обществени  поръчки , причяни ; 

$. прекратенн  процедури  и/или  договори , причинн ; 
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9. наложени  договорни  санкции ; 

10.предложения  за  подобряване  на  проиеса  no възлагане  на  
обществени  поръчки . 

Раздел  XV 

СЪСТАВЯИЕ  И  СЪХРАНЕНИЕ  НА  ДОСИЕТАТА  ЗА  
ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪтПСИ  

Чл . 104. (1) Дирекция  „Координация , информационно  обслужване  и  

международна  дейност" сьставя  досие  за  всяка  поръчка , възложена  с  
процедура  по  ЗОП , чрез  публична  покана  или  сьгласно  разпоредбите  на  
настоящите  Правила . 

(2) Досието  за  поръчка  по  ал . 1 съдържа : 

1.оригиналите  на  всички  документи , сьставени  във  връзка  с  
подготовката , отхриването  и  провеждането  на  процедурата ; 

2.оригиналите  на  всичкн  писма  за  изпращане  на  документи  за  
публикуване  в „Официален  вестник " на  ЕС  и  за  вписване  в  Регистьра  на  
обществените  поръчки  и  приложените  към  тях  документи  (решения , 

обявления , информаини ); 

З . оригиналите  на  подадените  оферти  и  заявлення  за  участие ; 

4. оригиналът  на  сключения  договор ; 

5.оригинагште  на  документите , представени  от  определения  за  
изпълнител  участник  преди  сключваие  на  договора  и  копие  на  гаранциите  за  

изпълнение ; 

б . подадените  жапби  (ако  има  такива ) и  лостановените  по  тях  
решения  и/или  определения ; 

7. оригиналът  на  зanоведта  за  възлагане  на  контро :т  по  
изпълнението  на  договора ; 

8.оригиналът  на  информацията  за  приключване  изпълнението  на  
договора  или  за  предсрочното  му  лрекратяване . 
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(3)Досието  за  обществена  поръчка , възложена  по  реда  на  глава  
осем  „а" от  ЗОП , освен  документите  по  ал . 2, т. 1, т. 3-5 и  т. 7, съдържа  и  
публичната  покана  и  документацията  за  участие  към  нея . 

(4) В  досиетата  по  ап . 2 и  ап. 3 се  прилагат  и  заповедите  за  
заместване  на  председателя  на  ДАТО  при  упълномощаване  по  реда  на  ЗОП  
или  за  упълномощаване  на  длъжностни  лица  за  извърптване  на  действия  по  
възлагане  на  обществени  поръчки . 

(5) Всяко  досие  за  обществена  поръчка  сьдържа  опис . 

Чл . 105. (1) Възложителят  определя  със  заповед  служител  от  
ДКИОМД , който  отговаря  за  пълнотаrа, сьхраненнето  и  движението  на  
досиетата  на  обществени  поръчни . 

(2) Всички  лица , ангажирани  с  процеса  на  организиране  и  възлагане  
на  обществени  поръчки , след  приключваие  на  процедурата  или  избора  на  
изпълнител  чрез  публична  покана , предават  в  ДКИОМД  оригиналите  на  
всички  съставени  и  получени  документи , за  окомплектоване  на  доснета . 

Чл . 106. (1) Досиетата  на  обществените  поръчки  се  съхраняват  от  
ДКИОМД  в  предвидените  от  3ОП  срокове , съобразно  приложения  ред  за  
възлагане . 

(2) Копне  иа  документите  от  досиетата  на  обществените  поръчки  се  
предоставя  на  ДПНО , ДУС , ДПУФ  или  дирекцнята  — sаявител . 

(3) Досиетаrа  на  процедури  по  ЗОП , които  са  прекратени  се  
сьхраняват  в  предвидення  от  закона  срок , считано  от  датаrа  на  решението  за  
прекратяване . 

(4)Досветата  на  общественнте  поръчки  се  съхраняват  по  начин , 

който  да  дава  възможиост  за  достъп  до  тях  само  на  лицето , отговорно  за  
сьхранението  им . 

(5)Движеннето  на  досието  илн  на  отделни  документи  от  него  
задътдкително  се  отразява  в  контролеи  лнст  по  образец , съгласно  
Приложенне  Ns 6 към  настоящите  nравила . 
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3АКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗIIОРЕДБИ  

§ І . Настоящите  правила  са  утвърдени  със  заповед  рег. Ns 30 - 
1562/01.04.2015 г . на  председателя  на  Държавна  агенция  „Технически  

операции " н  изменени  със  заповед  рег . Ns 30-7410/30.11.2015 г . 

§ 2. Настоящите  правила  изменят  „Вътрешни  правила  за  реда  за  
планиране  и  организацнята  на  провеждането  на  процедурите  и  за  контрол  на  

изпълнението  на  сключените  договорн  за  обществеиите  поръчки  в  Държавна  

агенция  „Технически  операции " рег . Ns РД-29-17/01.04.2015 г. 

§ З . Настоящите  правила  се  приемат  на  основание  чл . 86 от  Закона  

за  обществените  поръчкн . 

§ 4. Насгоящите  правила  подлежат  на  изменение  по  реда  на  тяиното  

прнемане . 

§ 5. Всички  проиедури , стартиралн  преди  приемането  на  
настоящите  вътреппiи  правила , се  довършват  по  реда  на  „Вътрешни  правила  

за  реда  за  планиране  н  организацията  на  провеждането  на  процедурите  и  за  

контрол  на  изпълнението  на  сключените  договори  за  обществените  поръчки  

в  Държавна  агенция  „Техинчески  операцян " рег . Ns РД-29-17/01.04.2015 г. 
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