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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С вътрешните правила се определят организацията и дейността на 
административните звена в Областна администрация на Софийска област по планирането, 
подготовката, провеждането и мониторинга на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(2) С вътрешните правила се урежда и организацията за съхраняване на 
документацията по всяко възлагане по реда на ал. 1.

(3) Вътрешните правила се прилагат по отношение на всички дирекции, когато 
обектът на обществената поръчка попада под приложното поле на ЗОП.

Чл. 2. (1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП.

(2) Видът на процедурата за отделните обществени поръчки се определя съгласно чл. 
16 от ЗОП.

(3) Стойността на планираните обществени поръчки се определя като се вземат 
предвид стойността на съответната доставка, услуга или строително-ремонтни работи за 
цялото ведомство. Не се допуска разделянето на обществената поръчка с цел заобикаляне 
прилагането на закона.

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

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

Чл. 3. Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или 
извършване на разход се осъществява в съответствие с разпоредбите на Вътрешните правила 
на системата за финансовото управление и контрол на Областна администрация на Софийска 
област.

Чл. 4. Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите 
правила при възлагането на обществени поръчки се осъществява от отдел “КАК”, дирекция 
“АКРРДС” и дирекция "АПОФУС".

Глава втора
ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 5. (1) Планирането на обществените поръчки се извършва едновременно с 
разработването на проекта на бюджет на Областна администрация на Софийска област, като 
се базира на:

1. представените от директорите на дирекции и началник отдели в администрацията, 
мотивирани заявки за необходимост от доставка на стоки, предоставяне на услуги и 
осъществяване на строителство;

2. отчетни данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за стоки, 
доставки и услуги.

_(2) Областен управител на Софийска област със заповед утвърждава комисия, която 
да организира, следи и спазва реда за планиране на обществени поръчки. Заявките по ал.1, т.1 
се представят пред комисията за обобщаване и допускане, и се довеждат до знанието на 
Главен секретар на Софийска област, в срок до 1 февруари на текущата година с цел 
планиране на средства за тях в проекта на бюджет на Областна администрация на Софийска 
област. Периодът за планиране обхваща 12 календарни месеца, считано от началната дата на 
План -  графикът за обществени поръчки.

(3) Заявките по ал. 1, т. 1 задължително съдържа следната информация:
1. описание на предмета на поръчката, вкл. на обособените позиции, ако има такива;
2. определената по правилата на чл. 15 от ЗОП прогнозна стойност на поръчката;



3. ред за възлагане на обществената поръчка по ЗОП, в съответствие с прогнозната й 
стойност (чрез процедура по ЗОП по общите или по опростените правила, чрез публична 
покана по глава осем „а” от ЗОП);

4. ориентировъчен период за подготовката на задание по чл. 7, ал. 1 от отговорното 
административно звено (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);

5. административното звено, което ще бъде отговорно за съответната обществена 
поръчка (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);

6. краен срок за стартиране на обществената поръчка и краен срок за приключването 
на същата.

(4) Отдел "Координация и административен контрол" обобщава заявките по ал.2 в 
Списък на планираните поръчки през годината, който представя за одобряване на Областен 
управител на Софийска област в срок до 01 март.

(5) Отдел "Координация и административен контрол" разработва препоръчителен 
график за провеждане на процедури по ЗОП в съответствие със списъка по чл. 5, ал. 2. 
Графикът се утвърждава от Областен управител на Софийска област и се предоставя на отдел 
„АПОФУС" за предвиждане на финансов ресурс и отдел "Координация и административен 
контрол" за изпълнение на задълженията по откриване на процедура и възлагане на 
обществена поръчка.

(6) Планирането и публикуването на предварително обявление за обществена поръчка 
не ангажира възложителя със задължението да я проведе.

(7) Отдел „КАК“ съвместно с дирекция „АПОФУС“ организира съставянето и 
изпращането в Агенцията за обществените поръчки и публикуване в „Профила на купувача“ 
на информация за планираните обществени поръчки.

Глава трета 
РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 6. Прогнозната стойност на поръчката се определя от дирекция "АПОФУС" по 
реда на чл. 15 от ЗОП, на базата на прогнозна цена, и се предоставя като информация на отдел 
“КАК" за определяне на вида на съответната процедура.

Чл. 7. (1) Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП започва с докладна 
записка от ръководителя на административното звено, за която се отнася съответната поръчка 
до Възложителя.

(2)Докладната записка трябва да съдържа задание, което включва:
1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, 

ако има такива;
2. прогнозна стойност, условия и начин на плащане;
3. ред за възлагане на обществената поръчка по ЗОП;
4. място, начин и срок за изпълнение на поръчката, както и гаранционни условия, ако 

се предвиждат;
5. технически спецификации, вкл. инвестиционни проекти при обществени поръчки за 

строителство, когато такива се изискват;
6. критерии за подбор на участниците (ако се предлагат такива), включително 

изискванията по чл. 49 от ЗОП и документи по чл. 50 и 51 от ЗОП, с които се доказва 
съответствие с тях;

7. критерий за оценка на офертите, а при критерий „икономически най-изгодна 
оферта” - показатели за оценка, относителна тежест и методика, съдържаща точни указания 
за формиране на оценката по всеки показател;

8. предлаган размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение;
9. предложение относно възможностите за представяне на вариантност на 

предложенията.
(3) Техническото задание се датира и подписва от длъжностните лица, които са го 

изготвили, и се съгласува с ръководителя на административното звено.
(4) Техническата спецификация, методиката за оценка на офертите в документацията 

за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на 
конкурсните програми при конкурсите за проект, задължително се подписват и от поне един 
експерт с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.



(5) Служител или привлечен експерт, притежаващ съответната квалификация по вида 
на поръчката, изготвя методика за определяне на комплексна оценка на офертите и парафира 
изготвения документ.

Чл. 8. Главният секретар следи за своевременното провеждане на обществените 
поръчки в съответствие с утвърдения график.

Чл. 9. В отдел „КАК" се изготвя документация за участие в обществената поръчка в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП.

Чл. 10. При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка, чрез процедури 
по чл. 84, чл. 90 и чл. 94 от ЗОП, отдел “КАК”, дирекция “АКРРДС", мотивира избора на 
процедурата пред Възложителя.

Чл. 11. (1) При подбор на кандидатите, които ще бъдат уведомени за предстоящата 
обществена поръчка, освен чрез АОП и чрез отправени покани за участие в процедури на 
договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:

1. да са специализирани в предмета на обществената поръчка;
2. да имат доказан опит в областта, предмет на обществената поръчка;
3. да разполагат със специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение
на обществената поръчка;
(2) В зависимост от предмета на поръчката, могат да се определят и допълнителни 

критерии.

Глава четвърта 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 5 ОТ ЗОП

Чл. 12. (1) Когато стойността на обществената поръчка, без данък добавена стойност
е:

1. за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън 
страната - под 670 000 лв.;

2. за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение 
извън страната - под 66 000 лв.;

3. за конкурс за проект - под 66 000 лв.
Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона или условията и реда 

на глава осма „а” от ЗОП.
(2) При липса на обстоятелствата по ал. 1, отдел „КАК" подготвя „Покана за 

представяне на оферта". Поканата се изготвя в обем и съдържание, с налични достатъчно 
данни, с които поканеният участник да подготви оферта.

(3) Поканата по ал. 1 се съгласува от началника на отдел „КАК", дирекция 
„АКРРДС".

Чл. 13. (1) За разглеждане и класиране на оферти по чл. 14, ал. 5, Областният 
управител назначава комисия. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко 
трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, 
притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие 
с обекта и сложността на поръчката.

(2) Възложителят сключва договор с поканения участник, в случай, че с протокола си 
комисията, след разглеждане на офертата, е предложила на Възложителя да сключи договор 
при условията, предложени в офертата.

Чл. 14. (1) В случаите, когато предстои да се сключи договор, досието се представя за 
одобрение от финансовия контрольор.

(2) След издаване на контролен лист от финансовия контрольор за поемане на 
задължение, договорът се съгласува от началника на отдел „КАК", директора на дирекция 
„АПОФУС", Главния секретар и се представя за подпис на Възложителя и главния 
счетоводител.

Чл. 15. (1) В случаи по чл.14, ал. 5 от ЗОП, когато не е необходимо сключването на 
договор, отдел „КАК" изготвя възлагателно писмо, при необходимост. Писмото се съгласува 
от началник отдел „КАК", директор дирекция „АПОФУС", Главен секретар и се представя за 
подпис на Възложителя или упълномощено от него лице.

(2) Дирекция “АПОФУС” представя възлагателното писмо и оригиналът на 
първичния счетоводен документ на финансовия контрольор за одобряване на извършения



разход.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗОП
Чл. 16. (1) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни 

да прилагат условията и реда на глава осма "а" на ЗОП, при обществени поръчки на стойност 
без ДДС:

1. за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;

2. за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

(2) Не се допуска разделяне на предмета на поръчката с цел заобикаляне на праговете 
по ал.1.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 101А ОТ ЗОП

Чл. 17. (1) Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
чл. 101а от ЗОП започва с докладна записка от ръководителя на отговорното звено, която да 
съдържа задание по чл. 7

(2)При възлагане на поръчките по чл. 101а, експертите от отдел „КАК", подготвящи 
документацията, я съставят при условия и ред на глава осма "а" от ЗОП и по реда на 
настоящите правила.

(3) За възлагане на поръчките по чл. 101а, възложителят събира оферти с публикуване 
на покана.

(4) Поканата по ал. 1 се съгласува от началник отдел „КАК", Главен секретар и се 
представя за подпис на Възложителя или упълномощено от него лице.

Чл. 18. (1) Поканата се публикуване в един и същи ден на Портала за обществени 
поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на ЗОП, и посочва срок за публичен 
достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 работни дни. Срокът започва да тече от 
деня, който следва деня на публикуването. Едновременно с това поканата се публикува и в 
профила на купувача, заедно с приложенията към нея. В същия ден експертът „Връзки с 
обществеността“ изпраща информация до медиите за публикуваната публична покана.

(2) При настъпване на обстоятелства, възпрепятстващи публикуването на поканата, на 
профила на купувача, възложителят може да я публикува на друг интернет адрес, който 
трябва да бъде посочен в поканата по ал. 1.

(3) Отдел „КАК" може да подготви информационни писма до участници, отговарящи 
на критериите за изпълнение на поръчката. Писмата се съгласуват от началник отдел “КАК”, 
дирекция “АКРР и ДС”, Главен секретар и се представя за подпис на Възложителя или 
упълномощено от него лице. Писмата на може да се съдържат повече информация от тази в 
поканата, публикувана на портала.

Чл. 19. (1) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, 
когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите 
спецификации.

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

Чл. 20. (1) Постъпилите оферти се приемат и завеждат от служител в деловодството на 
Областна администрация на Софийска област.

Чл. 21. (1) Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена 
със заповед от Възложителя. В комисията се включва най -  малко едно лице, притежаващо 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(2) След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.

(3) Офертата по чл. 101а, ал. 2 трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност на офертата.



(4) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху 
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.

Чл. 22. Оферти, които не отговарят на условията за допустимост от поканата, 
публикувана на Портала за обществени поръчки и изпратена до участници, не се разглеждат 
и не подлежат на оценяване.

Чл. 23. (1) След изтичане на срока за постъпване на оферти, отдел „КАК" предава на 
комисия, определена в заповедта на Възложителя, постъпилите оферти.

(2) Същите определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за 
събирането, разглеждането и оценяването на офертите. Протоколът се представя на 
възложителя за утвърждаване.
При необходимост комисията може по всяко време:

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

2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в 

техническото и ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за 
промяната им.
При разглеждане на офертите, комисията:

а) не изисква допълнителни документи и информация за установяване съответствието 
с изискванията на възложителя;

б) не прилага правилото на чл. 70 от ЗОП.
(3) Длъжностно лице от отдел „КАК" -  предлагам да е юристът който участва в 

процедурата, определено от Възложителя, изготвя договор с класиралия се на първо място 
участник.

(4) При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е 
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 
предоставянето им служебно на възложителя, и

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато 
поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.

Чл. 24. (1) Досието, съдържащо протокола на комисията, постъпилите оферти и 
договора се представя за сведение на финансовия контрольор.

(2) След издаване на контролен лист за поемане на задължение от финансовия 
контрольор, договорът се съгласува от началника на отдел „КАК", директор дирекция 
"АПОФУС", Главния секретар и се предоставя за подпис на Областния управител и главния 
счетоводител.

Глава пета
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗОП

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията 
за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид. Документацията за участие в 
процедурата се качва в Профила на купувача. Експертът „Връзки с обществеността“ изпраща 
информация до медиите.

(2) Когато обществените поръчки имат стойностите по чл. 45а от ЗОП, информацията 
по ал. 1 се изпраща и до „Официален вестник" на Европейския съюз.

Чл. 26. (1) Офертите се приемат и завеждат от служител на деловодството на Областна 
администрация на Софийска област. Върху всеки плик се поставя входящ номер, пореден № 
но офертата, дата и час, за което на подателя се издава документ.

(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна



разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени 
позиции и за кои позиции се отнася.

Чл. 27. (1) При провеждане на процедури по чл. 16 от ЗОП, Възложителят назначава 
комисия за разглеждане и оценяване на офертите и определя нейния председател. Съставът на 
комисията се определя съгласно чл.34, ал. 2 от ЗОП. Като член на комисията може да се 
привлича и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП.

(2) Заповедта за определяне на комисия по чл. 34 от ЗОП се съставя от отдел “КАК”.
(3) При открита процедура комисията се назначава от Възложителя след изтичане на 

срока за приемане на оферти, а при ограничена процедура, състезателен диалог или 
процедури на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие, 
съгласно ЗОП.

(4) След конституиране на комисията, служители от деловодството предават 
офертите и входящия регистър на председателя на комисията срещу подпис.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Чл. 28. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявената „Методика за оценка и класиране" от документацията на 
съответната процедура.

(2) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 
подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

(3) В присъствието на лицата по ал. 2 комисията отваря плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, 
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 
, Документи за подбор”, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Чл. 29 (1) След като разгледа приложените документи от участниците в Плик №1 за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията съставя Протокол. В 
случай, че установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на Възложителя, комисията протокола до всички участници в деня на публикуването 
му в профила на купувача.

(2) В срок 5 работни дни от получаването на протокола, участниците представят на 
комисията съответните документи. Участникът може в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с 
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Чл. 30 (1) Комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените 
документи. В случай, че има участник, чиито документи не отговарят на критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, комисията не разглежда представените от тях документи в плик№2 
„Предложение за изпълнение на поръчката”.

(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е разгледала предложенията в плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” за установяване на съответствието им с изискванията на 
възложителя; след като е извършила проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от 
ЗОП за предложенията в плик № 2 и е оценила офертите по всички други показатели, 
различни от цената.

Чл. 31 Председателят на комисията е длъжен да обяви не по -  късно от два работни 
дни, преди датата на отваряне на ценовите оферти, по подходящ начин - на „Профила на 
купувача", датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да 
присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово 
осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и 
предлага по един от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Чл. 32 Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди 
отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от



оценяването на офертите по другите показатели.
Чл. 33 Комисията съставя окончателен протокол за разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите, в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗОП. Комисията 
приключва своята работа с подписване на протокола от всички членове, като същият се 
представя на Възложителя.
(2) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
(3) Отдел “КАК” изготвя решение за класиране и определяне на изпълнител, в срок от 5 работни 
дни след приключване работата на комисията с който да бъде сключен договор. Решението се 
съгласува от началника на отдел „КАК", Главен секретар и се представя на Възложителя за подпис.

ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА
Чл. 34 При процедури на договаряне направените предложения и постигнатите 

договорености с всеки кандидат/участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва 
от членовете на комисията и от кандидата/участника. След провеждане на договарянето 
комисията изготвя протокол до Възложителя, в който му предлага класиране на 
кандидати/участници за приемане.

Чл. 35. Класираните участници/кандидати, както и участниците/ кандидатите, отстранени 
от участие в процедурата се уведомяват писмено . Уведомителните писма се подготвят от комисията

Чл. 36. Юристът, участвал в комисията, подготвя писмо до директора на дирекция 
„АПОФУС" за възстановяване на гаранциите за участие в законоустановените срокове.

Чл. 37. (1) Досието за поемане на задължение, съдържащо документацията, протокола 
(доклада) на комисията решението за избор на изпълнител, офертите на участниците/кандидатите и 
договора се представя за сведение на финансовия контрольор.

(2) След издаване на контролен лист за поемане на задължение от финансовия контрольор, 
договорът се съгласува от началника на отдел „КАК", директор на дирекция “АПОФУС”, главния 
секретар и се предоставя за подпис от Областния управител и главния счетоводител.

Глава шеста
ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 38. (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура, спазвайки законоустановените 
правила предвидени в ЗОП. С правилника за прилагане на закона се определят 
задължителното минимално съдържание на договорите и препоръчителните образци на 
договора и на приложения към него.

(2) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител.

(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител.

(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение.

(5) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение.

Чл. 39. (1) Договорите се изготвят в тожова екземпляра, колкото са страните по него.
(2) Финансовият контрольор издава контролен лист за поемане на 

задължение, след като провери всички документи и приложенията към тях преди вземане на 
решение за поемане на задължение и/или извършване на разход.

(3) Договорите се съгласуват с началника на отдел „КАК", директор на дирекция 
"АПОФУС", Главния секретар и се предоставя за подпис от Областния управител и главния 
счетоводител.

Чл. 40 Договорът се подписва при условията и в сроковете по ЗОП.



Чл. 41. Отдел „КАК" представя на дирекция “АПОФУС” копие от подписания договор 
с всички приложения към него за изпълнение. Оригиналът със съгласувателните подписи се 
съхранява от отдел “КАК”, дирекция “АКРРДС”, регистриран в нарочен регистър, както и 
копие в досието на съответната процедура.

Чл. 42. (1) При изпълнение на договора, дирекция “АПОФУС” представя в отдел 
„КАК" информация относно неговото изпълнение.

(2) Информацията по ал. 1 се представя в срок от 3 /три/ дни, считано от датата на 
съответното действие и включва копия на фактури, както и копия от Акт образец 10 за 
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството и Акт образец 11 за 
установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството.

(3) При констатирано неизпълнение от страна по договора от дирекция “АПОФУС” 
уведомява отдел „КАК", относно обстоятелствата, довели до неизпълнението.

(4) Периодично, директор дирекция „АПОФУС" предоставя на Възложителя 
информация, относно хода по изпълнението на договорите.

(5) Периодично, началник отдел “КАК”, дирекция “АКРРДС” предоставя на 
Възложителя информация, относно подготовката и провеждането на процедурите.

Чл. 43. (1) В десет дневен срок след сключването на договора за възлагане на 
обществена поръчка, юристът, участвал в комисията, подготвя информация за сключен 
договор.

(2) В едномесечен срок след изпълнение/прекратяване на договор за обществена 
поръчка, началник отдел „КАК" изпраща информация до изпълнителния директор на АОП.

Чл. 44. (1) Договор за обществена поръчка, не може да бъде изменян или допълван.
(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение и 

то само в предвидените от Закона за обществени поръчки случаи.
Чл. 45. Размерът на авансовите плащания по договори за обществени поръчки се 

определят, след предварително съгласуване с директор дирекция „АПОФУС” и Главен 
секретар.

Глава седма
ГАРАНЦИИ

Чл. 46. За освобождаване на парични гаранции за участие, отдел „КАК" уведомява 
директора на дирекция „АПОФУС", който в срок от 3 работни дни извършва анализ за 
наличието на сумата и изготвя платежно нареждане за възстановяването й.

Чл. 47. Гаранциите за участие или за добро изпълнение на договора се определят по 
реда на чл. 59 от ЗОП.

Чл. 48. Когато са определени гаранции за добро изпълнение на договора, същите се 
представят от изпълнителя преди подписване на договора под формата на парична или 
банкова гаранция.

Чл. 49. Паричната гаранция за добро изпълнение се освобождава от Дирекция 
„АПОФУС" след приключване на договора и установено добро изпълнение, съгласно 
приемо-предавателен протокол от нарочна комисия.

Чл. 50. Банковата гаранция за добро изпълнение се освобождава от Дирекция 
„АПОФУС" след приключване на договора и установено добро изпълнение, съгласно 
приемо-предавателен протокол от нарочна комисия.

Чл. 51. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка, съгласно правните 
норми на чл. 61, 62, 63 от ЗОП.

Глава осма
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 60. (1) При възлагане на обществена поръчка, длъжностните лица са отговорни за 
всички документи, свързани с обекта на поръчката. По време на провеждане на процедурата, 
документацията се съхранява в отдел „КАК".
(2) След сключване на договора досието по проведената обществена поръчка се предава на 
дирекция “АПОФУС” за съхранение.

Чл. 61. За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички 
документи, съставени във връзка с нейното провеждане и възлагане.



Чл. 62. Досиетата се съхранява за срок от четири години след приключване 
изпълнението на договора в касата на Областна администрация на Софийска област.

Глава девета 
ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 63. Отдел “КАК", дирекция “АКРРДС” уведомява незабавно Областен управител 
на Софийска област за всяка постъпила жалба срещу решение на Възложителя.

Чл. 64. При установяване на неизпълнение на задълженията по сключените договори 
от страните, се прилагат разпоредбите на Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/ и 
Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Глава девета 
ОТГОВОРНОСТ

Чл. 65. Областният управител на Софийска област отговаря за цялостна защита на 
интересите на администрацията и извършва всички законоустановени действия в качеството 
си на Възложител по ЗОП.

Чл. 66. Главният счетоводител подписва съвместно с Възложителя договорите за 
възлагане на обществена поръчка, съгласно СФУК /системата за двойния подпис/.

Чл. 67. Директорът на дирекция „АПОФУС" съблюдава наличието на бюджетни 
кредити за съответната година и възможността за поемане на финансови задължения по 
провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки

Чл. 68. Началник отдел „КАК" съблюдава законосъобразността на провежданите 
процедури за възлагане на обществени поръчки, като съгласува цялостната документация преди да 
се представи на Възложителя.

Чл. 69. Началник отдел „КАК" осъществява административната организация и 
контрол по целесъобразност и законосъобразност на цялостния процес по планирането, 
провеждането, възлагането и мониторинга на обществените поръчки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Указанията по прилагане на вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки се дават от дирекция "АПОФУС".
§ 2. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:
1. Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
2. Правилника за прилагане на ЗОП /ППЗОП/;
3. Методическите указания на АОП;
4. Административнопроцесуален кодекс;
5. Търговски закон /ТЗ/;
6. Закон за задълженията и договорите /ЗЗД /;
7. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ДИРЕКЦИЯ” АПОФУС”

№ Предмет на 
обществената 

поръчка

Обект на 
обществената 

поръчка

Прогнозна 
стойност на 
ОП (лева без 

ДДС)

Индикативи 
а дата за 

стартиране 
на

възлагането

Отговорно 
длъжностно 

лице по 
провеждане 

то на

Контрол по 
изпълнението 

на ОП и 
сключването 

на договор


