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З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№  ОА-31 

София 16.02.2018 г. 

 

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 244 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна 

администрация на Софийска област. 

С настоящата заповед отменям Вътрешните правила за планиране, възлагане и 

мониторинг на обществените поръчки в Областна администрация на Софийска област, 

утвърдени със Заповед № ОА - 38/22.01.2015 г. на Областния управител на Софийска област. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Главния секретар на Областна 

администрация на Софийска област. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ / П / 
 
Областен управител 
на Софийска област 
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Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна 

администрация на Софийска област, утвърдени със Заповед на Областния управител № 

ОА-31/16.02.2018г. 

  

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки определят реда в 

Областна администрация Софийска област за: 

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

които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки; 

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

провеждане на процедурите и сключване на договорите; 

 определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите и реда за 

осъществяване на контрол върху тяхната работа; 

 получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за 

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

кандидатите и участниците за разглеждане и оценка на офертите; 

 сключване на договорите; 

 проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на резултатите от тях; 

 действията при обжалване на процедурите; 

 документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки; 

 архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените 

поръчки; 

 поддържане на профила на купувача. 

 

http://www.bl.government.bg/images/stories/documenti/Buyer%20profile/Documents/VP_OP_2016.pdf
http://www.bl.government.bg/images/stories/documenti/Buyer%20profile/Documents/VP_OP_2016.pdf

