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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВПУЦОП – Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ДП 

НКЖИ 

ДП НКЖИ – ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

УС – Управителен съвет 

ВПОПКЗФАД – Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност на финансовата и административна дейност 

СФУК – Система за финансовото управление и контрол на предприятието 

ВПКР – Вътрешните правила за контрол на разходите 

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

УО – Управляващ орган по оперативни програми, механизми и други международни 

програми 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

ППЗОП – Правилник за прилагане на ЗОП 

ЦУ – Централно управление 

АОП – Агенция по обществени поръчки 

РОП – Регистъра на обществените поръчки 

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията 

ВАС – Върховен административен съд 

ЕС – Европейски съюз 

ЕК – Европейска комисия 

СМР – Строително-монтажни работи 

Дирекция ОПАО – Дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ 

Дирекция БФИС – дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“ 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПРАВИЛА 

Раздел I 

Основни положения 

Чл.1. (1) С вътрешните правила се определят условията, реда, организацията и 

провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и 

сключването на договорите и изпълнението им. 

(2) Вътрешните правила са задължителни и се прилагат във всички структурни 

звена на предприятието – Централно управление, включително самостоятелните 

поделения и регионалните поделения. 

(3) Вътрешните правила се прилагат при разходване на парични средства 

независимо от източника на финансиране. 

(4) Вътрешните правила обхващат дейностите свързани с: 

1. прогнозиране и планиране на обществените поръчки; 

2. провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки, когато 

тяхната прогнозна стойност е по-голяма или равна на посочените в чл. 20, ал. 1-3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП); 

3. директно възлагане на обществени поръчки, когато тяхната прогнозна 

стойност е по-малка от праговете посочени в чл. 20, ал. 4 от ЗОП;  

4. сключване на договори за възлагане на обществени поръчки; 

5. създаване, поддържане и архивиране на досиета на обществените поръчки; 

6. изпълнение задълженията на отговорните лица при управлението на 

обществените поръчки. 

(5) Организацията, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки по реда на ЗОП се извършват от определени със заповед на 

генералния директор лица от съответното отдел/дирекция/поделение, отдел 

„Обществени поръчки” и отдел „Правен”. При нужда и съобразно спецификата на 

обществената поръчка в заповедта може да се включат и лица от други 

отдели/дирекции/поделения, както и външни експерти. 

Чл.2. (1) Процедура за възлагане на обществена поръчка се стартира когато 

структурно звено на предприятието заяви потребност от обществена поръчка за 

доставка, услуга или строителство. 

(2) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне 

прилагането на ЗОП. 

(3) Видът на процедурата се определя в зависимост от обекта и прогнозната 

стойност без ДДС съгласно чл. 20, ал. 1-3 от ЗОП. 

(4) Директно възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, се 

извършва след издаване на възлагателна заповед от генералния директор на ДП НКЖИ. 

Възлагателната заповед се издава по реда предвиден в раздел IV от глава втора 

Специални правила.  

Чл.3. Заявители на обществени поръчки са:  

1. директорите на дирекции, директорите на самостоятелните поделения и 

ръководителите на самостоятелните отдели в Централно управление; 

2. директорите на регионалните поделения; 

3. ръководители на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти, 

които са финансирани по оперативни програми, механизми и други, финансирани със 

средства от Европейския съюз (ЕС). 
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Чл.4. (1) Изборът на метод за определяне прогнозната стойност на обществена 

поръчка, не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на ЗОП. 

(2) Прогнозна стойност на обществена поръчка се определя съгласно 

разпоредбите на чл. 21 от ЗОП. 

(3) В прогнозната стойност се включват и непредвидени разходи в %, когато е 

приложимо. 

(4) Прогнозна стойност на обществена поръчка над 60 000 лева без ДДС се 

одобрява от Управителния съвет. 

Чл.5. (1) Генералният директор на ДП НКЖИ може да определи длъжностно 

лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. 

(2) При възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 1-3 от ЗОП, определянето 

на длъжностното лице по ал. 1 се извършва чрез упълномощаване след решение на УС. 

Упълномощаването е в писмена форма с нотариална заверка на подписа. 

(3) При директно възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, 

определянето на длъжностното лице по ал. 1 се извършва с възлагателна заповед. 

 

Раздел II 

Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Предварителни обявления 

Чл.6. (1) Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на 

броя и вида на обществените поръчки съобразно очакваните потребности и финансовия 

ресурс, който възложителят предвижда да осигури  

(2) Прогнозирането на обществените поръчки се определя по видове обекти на 

обществени поръчки – доставки, услуги и строителство включително източниците на 

финансиране не по-късно от края на м. ноември на текущата календарна година. 

Прогнозирането на обществените поръчки се съгласува с дирекция БФИС. 

(3) Прогнозната стойност на обществената поръчка включва всички плащания 

без ДДС към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително 

предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на 

обществената поръчка. Когато се предвиждат награди или плащания, те се включват 

при определяне на прогнозната стойност на поръчката. 

(4) В срока по ал. 2, всеки заявител: 

 а) изготвя списък на прогнозираните обществени поръчки с посочване на 

прогнозната стойност, включително по обособени позиции; 

 б) внася списъка за одобряване от Управителния съвет. 

(5) В срок до 5-то число на м. декември на текущата година всеки заявител 

представя в отдел „Обществени поръчки“ одобрения от Управителния съвет списък на 

прогнозираните обществени поръчки. 

(6) Отдел „Обществени поръчки“ в срок до 30-то число на м. декември на 

текущата година обобщава информацията по ал.3, като разделя по обекти и вид на 

процедурите всички прогнозирани обществени поръчки. 

(7) Видът на процедурите и прогнозната стойност на поръчките се определя на 

база потребностите на всички структурни звена. 

Чл.7. (1) Обществените поръчки се планират за срок от дванадесет месеца. 

Когато обществените поръчки са за услуги по приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, 

срокът може да бъде до 18 месеца. 

(2) Планирането започва на 1-во число на м. януари на следващата календарна 

година и приключва до 10-то число на м. февруари същата година.  

(3) С планирането по ал.2 се установяват и датите, към които трябва да са налице 

действащи договори за обществени поръчки 
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(4) Графика на планираните обществени поръчки се изготвя от Отдел 

„Обществени поръчки“ в срок до края на текущата година. 

(5) В графика се отразяват: 

1. предмет на поръчката, включително обособени позиции; 

2. прогнозна стойност на поръчката без данък върху добавената стойност (ДДС), 

включително по обособени позиции;  

3. вид на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

4. време за подготовка на документацията за участие; 

5. време за одобряване и съгласуване от УС, МТИТС, както и осъществяване на 

контрол от АОП; 

6. време за провеждане на възлагането на поръчката, включително за получаване 

на заявления за участие или на оферти; 

7. време за работа на комисията разглеждане и оценка на офертите; 

8. време за производствата по обжалване и сключване на договор. 

(6) Не от късно от 15-то число на м. януари, отдел „Обществени поръчки“ 

изпраща графика на заявителите за попълване на информация за всяка планирана 

обществена поръчка, както следва:  

1. кратко описание на поръчката: естество и обем на строителството, естество и 

количество или стойност на доставките, естество и обем на услугите, включително на 

обособените позиции, когато е приложимо; 

2. източник на финансиране; 

3. място на извършване; 

4. началния момент и срока за изпълнение на договора 

5. лице за контакт; 

6. дата на подаване на заявителски материал. 

(7) Попълнените графици се изпращат от заявителите на отдел „Обществени 

поръчки“ в срок до 1-во число на м. февруари, на хартиен и електронен носител. 

 Чл.8. Отдел „Обществени поръчки“ съгласува изготвения график на 

планираните обществени поръчки с дирекция БФИС и го внася за одобряване от 

Управителния съвет в срок до 10 февруари. 

Чл.9. (1) До 20-то число на м. февруари, директорът на дирекция ОПАО 

организира публикуването на обявление за предварителна информация за планираните 

обществени поръчки съгласно утвърдения график.  

(2) След срока по ал.1, обявление за предварителна информация се публикуват по 

изключение. 

(3) В случай, че обявлението за предварителна информация ще се ползва за 

оповестяване откриването на процедура, то същото следва да съдържа цялата 

информация по част А от приложение № 4 раздел ІІ на ЗОП. Тази информация се 

посочва от заявителите като приложение към графика на планираните поръчки. 

 

 

Раздел III 

Подготовка на процедура за обществена поръчка 

Чл.10. (1) Подготовката за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка започва със подаване на заявителски материал.  

(2)Заявителският материал съдържа: 

1. Доклад, утвърден от генералния директор; 

2. Подробна план-сметка за посочената прогнозна стойност, определена в 

съответствие с чл.21 от ЗОП; 
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3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително обем, количества и 

обхват на всички дейности; 

4. Техническа спецификация, изготвена в съответствие с чл. 48 и чл. 49 от ЗОП; 

5. Инвестиционните и други проекти, когато е приложимо; 

6. Предложение за критерии за подбор, включващи минималните изисквания за 

допустимост – разрешения за извършване на дейността, лицензии, сертификати, 

минимален оборот, застраховки, признат опит, квалификация и професионална 

компетентност, техническото оборудване и др., в случай, че са необходими за 

установяване възможността на участниците да изпълнят  поръчката; 

7. Мотивите за предложените критерии за подбор и съответствието на 

критериите с изискванията на чл. 59 – 66 от ЗОП; 

8. Предложение за критерий за възлагане на поръчката и методика за 

комплексната оценка на офертите, съобразена с разпоредбите на чл. 70 и чл.71 от ЗОП; 

9. Място и сроковете за изпълнение на поръчката, включително и по етапи;  

10. Гаранция за опезпечаване изпълнението на договора, както и условия и 

начин за частично освобождаване на гаранциите, когато договорът се изпълнява на 

етапи; 

11. Условия, начин и размер на определена част от гаранцията за опезпечаване 

изпълнението на договора, предназначена за обезпечаване на гаранционното 

поддържане, когато предметът на поръчката включва гаранционно обслужване; 

12. Специфични изисквания, които да бъдат включени в документацията и 

проекта на договор, свързани със спецификата на конкретната обществена поръчка, 

като специфични права и задължения на страните, клаузи за отложено изпълнение, 

условия и начин на плащане, условия и начин на приемане, условия за усвояване на 

сумата определена за непредвидени разходи в случай, че има такава, гаранционни 

срокове, застраховки, условия по чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и други; 

13. Други условия и изисквания, в зависимост от сложността, естеството и 

стойността на конкретната обществена поръчка; 

14. Лица за контакт.  

(3) Заявителският материал и приложените към него документи, подписани от 

заявителя се изпращат в оригинал до дирекция ОПАО с копие до отдел „Правен“ чрез 

отдел „Административно обслужване“. Приложените документи се изпращат и на 

електронен носител/електронна поща. 

Чл.11. Когато обществената поръчка включва обособени позиции, приложимите 

документи се представят поотделно за всяка една от тях. 

Чл.12. Когато обществена поръчка се възлага чрез договаряне без предварително 

обявление, пряко договаряне и покана до определени лица, към заявителския материал 

по чл.10 от настоящите правила заявителят прилага мотивите за избор на процедурата и 

мотивите за избор на лицата, до които ще се изпраща поканата. 

Чл.13. (1) План–сметката се одобрява от директора на дирекция БФИС. 

(2) В план-сметката се посочват източника на финансиране, включително разчета 

на средствата и условията и начина на плащане (авансово плащане, включително 

усвояване и обезпечаване с гаранция, междинни плащания, окончателно плащане, 

фактуриране по поделения). 

(3) Заявителският материал, към който не е приложена план–сметка, или 

приложената такава не отговаря на ал. 2 или не е одобрена от директора на дирекция 

БФИС, се връща на заявителя.  

Чл.14. (1) В срок до 3 работни дни от датата на получаване на заявителския 

материал, отдел „Обществени поръчки“ подготвя заповедта по чл.1, ал.5 от настоящите 

правила. 
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(2) Заповедта се изготвя в три екземпляра, като единият се съгласува със:  

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция ОПАО; 

3. главен юрисконсулт. 

Чл.15. (1) Длъжностните лица по чл.1, ал.5 от настоящите правила подготвят 

проекта на документацията за участие в процедура по ЗОП, която включва 

регламентираните в закона и правилника за прилагането му документи. 

(2) Проектът на документацията се съгласува с: 

1. длъжностните лица по чл.1, ал.5 от настоящите правила; 

2. заявител на поръчката; 

Чл.16. (1) Докладната записка до Управителния съвет съдържа предложения за 

одобряване на: 

1. целесъобразност и прогнозна стойност; 

2. проект на документация за обществената поръчка; 

3. откриване на процедура; 

4. сключване на договор. 

(2) Докладната записка се изготвя в два екземпляра, като единият се съгласува 

със: 

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО; 

5. заместник генерален директор. 

Чл.17. (1) В 3-дневен срок от получаване на решението за одобряване на проекта 

на документацията за обществената поръчка от Управителния съвет, отдел 

„Обществени поръчки” изпраща в МТИТС комплектована преписка за предварително 

съгласуване на процедурата.  

(2) Съдържанието на преписката по ал. 1 се определя съгласно изискванията и 

указанията на МТИТС, разпоредени писмено и в сила към момента на изпращане. 

(3) Отдел „Обществени поръчки” следи движението, препоръките и 

съгласуването на преписката с МТИТС. 

(4) За процедурите по проекти, които са финансирани по оперативни програми, 

механизми и други, финансирани със средства от Европейския съюз (ЕС) контролът се 

извършва съгласно указанията и процедурните правила на програмата. 

 

Раздел IV 

Контрол и мониторинг от Агенцията по обществени поръчки 

Чл.18. (1) Агенцията по обществени поръчки осъществява контрол върху 

процедурите и измененията на сключените договори: 

а) чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

б) на процедурите на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 

8 от ЗОП; 

в) върху договори, възлагани на основание изключения от приложното поле на 

ЗОП; 

г) върху изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 

1, т. 2 от ЗОП. 

(2) Мониторингът на обществените поръчки се осъществява по реда на чл.114 от 

ППЗОП. 
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Чл.19. Обменът на информация, свързан с осъществяването на контрола от 

Агенцията, се реализира изцяло с електронни средства по реда на глава Четиринадесета 

от ППЗОП. 

Чл.20. (1) Изготвянето на документите и доказателствата, свързани с 

осъществяването на контрола от Агенцията се извършва от длъжностните лица по чл.1, 

ал.5 от настоящите правила. 

(2) Движението на документите и доказателствата свързани с осъществяването 

на контрола от Агенцията се извършва от отдел „Обществени поръчки“. 

 

 

Раздел V 

Решения и обявления 

Чл.21. (1) Всички решения и обявления свързани с провеждане на процедурите 

за възлагане на обществените поръчки се изготвят от отдел „Обществени поръчки“ в 

съответствие с разпоредбите на чл. 22-30 от ЗОП. 

(2) Решенията се извеждат с пореден номер в отделен регистър в отдела. 

(3) Решенията се изготвят в два екземпляра, като единият се съгласува със:  

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО; 

5. заместник генерален директор. 

(4) Всички решения и обявления, които се изготвят по електронен образец се 

регистрират с изходящ номер в отдел „Административно обслужване“.  

(5) Решенията и обявленията, които подлежат на вписване в РОП се изпращат до 

агенцията от служител на отдел „Обществени поръчки“ с електронен подпис и 

регистриран като упълномощен потребител.  

 

Раздел VI 

Договор за обществена поръчка 

Чл.22. (1) Проектът на договор за обществена поръчка се изготвя при спазване 

разпоредбите на чл. 112, ал. 5 от ЗОП и чл. 69 от ППЗОП.  

(2) В проекта на договор освен минималното съдържание се включват, когато е 

приложимо и: 

 1. конкретни условия за усвояване на сумата определена за непредвидени 

разходи; 

 2. гаранционни срокове, процедура за подаване, приемане и отстраняване на 

рекламации и условия за обезпечаване на гаранционното поддържане; 

 3. отговорност на страните при неизпълнение на договора и неустойки; 

 4. условия, които изключват договорната отговорност на страните – 

изключителни и/или непредвидени обстоятелства; 

 5. за строителство или инженеринг: 

а) застраховка „професионална отговорност“;  

б) застраховка, която обезпечава материални вреди върху строежа, материалите, 

строителната механизация и оборудването на строителната площадка, които са 

собственост на възложителя, по време на строителството. 
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 Чл.23. Договорът за възлагане на обществената поръчка трябва да съответства 

на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, в резултат на които последният е определен за изпълнител. 

Чл.24. В срок до 2 работни дни след влизане в сила на решението за определяне 

на изпълнител, отдел „Обществени поръчки“ изпраща писмо до изпълнителя, в което 

указва необходимите документи за сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1 от 

ЗОП и срок за тяхното представяне, не по-дълъг от 20 дни. С писмото се уговаря и 

датата за сключване на договора. 

Чл.25. Представените документи за сключване на договора се разглеждат и 

проверяват от лица, определени със заповед на генералния директор. 

Чл.26. (1) Отдел „Обществени поръчки“ организира подписването на договора. 

Единият екземпляр на договора се съгласува със: 

1. заявител на поръчката; 

2. дирекция БФИС; 

3. отдел „Правен“; 

4.отдел ОП; 

5. заместник генерален директор. 

(2) Двата екземпляра се подписват от изпълнителя и от възложителя. В деня на 

регистрацията на договора в отдел „Административно обслужване“вторият екземпляр с 

приложенията към него се връчват/изпращат на изпълнителя. 

(3) Първият екземпляр от договора с всички приложения към него се съхранява в 

досието на процедурата, а копие от него остава в отдел „Административно обслужване“. 

Копия от договора и всички документи относими към изпълнението му, като 

застраховки, гаранции и други, се изпращат на заявителя на поръчката за изпълнение. 

На дирекция БФИС договорът се изпраща на електронен носител/електронна поща. 

Чл.27. В 30-дневен срок след сключването на договора отдел „Обществени 

поръчки” изпраща в АОП за публикуване обявлението за възлагане на поръчката. 

 Чл.28. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения се 

изменят при условия и ред, предвидени в чл. 116 от ЗОП с допълнително споразумение. 

(2) За изменение на договор или рамково споразумение се изготвя мотивирана 

обосновка от заявителите по чл. 3 от настоящите правила. Обосновката се одобрява от 

генералния директор. 

(3) Одобрената обосновка и приложените към нея документи и доказателства се 

изпращат в оригинал до отдел „Правен“ с копие до дирекция ОПАО чрез отдел 

„Административно обслужване“. Приложените документи и доказателства се изпращат 

и на електронен носител/електронна поща. 

(4). Изменението на договорите за обществени поръчки и рамковите 

споразумения по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 116, ал. 

1, т. 5 от ЗОП, се извършва след решение на Управителния съвет. 

(5) Докладната записка до Управителния съвет се изготвя от заявителите по чл. 3 

от настоящите правила и съдържа предложения за одобряване на: 

1. целесъобразност за изменението на договора или рамковото споразумение; 

2. сключване на допълнително споразумение. 

(6) Докладната записка се изготвя в два екземпляра. Първият екземпляр се 

съгласува със следните длъжностни лица: 

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. заместник генерален директор. 
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(7) Отдел „Правен“ изготвя допълнителните споразумения в два екземпляра. 

Първият екземпляр се съгласува с: 

1. заявител на поръчката; 

2. дирекция БФИС; 

3. отдел „Правен“; 

4.отдел ОП; 

5. заместник генерален директор. 

(8) Двата екземпляра се подписват от изпълнителя и от възложителя. В деня на 

регистрацията на споразумението в отдел „Административно обслужване“вторият 

екземпляр се връчва/изпраща на изпълнителя. 

(9) Първият екземпляр от споразумението с всички приложения към него се 

съхранява в досието на процедурата, а копие от него остава в отдел „Административно 

обслужване“. Копие от споразумението се изпраща на заявителя на поръчката за 

изпълнение. На дирекция БФИС споразумението се изпраща на електронен 

носител/електронна поща. 

(10) За изменение на договор или рамково споразумение на основание чл. 116, ал. 

1, т. 2 от ЗОП, допълнителното споразумение се сключва след становище на АОП 

относно законосъобразното прилагане на основанието. 

(11) Отдел „Обществени поръчки” изпраща в АОП за публикуване обявление за 

изменение на договора за обществена поръчка или на рамковото споразумение в 

случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. 

 

Раздел VII 

Гаранции 

Чл.29. (1) Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави 

гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. По изключение такава гаранция 

може да не се изисква. 

(2)Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави 

гаранция, която да обезпечи авансово предоставените средства. 

(3) Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер до 5 на 

сто от стойността на договора без ДДС и без непредвидените разходи. Когато поръчката 

се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 

гаранцията е в размер до 2 на сто от стойността на договора без ДДС и без 

непредвидените разходи. Гаранция се изисква и в случаите на изменение на договорите 

за обществена поръчка. 

(4) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е до размера 

на тези средства и се освобождава от заявителя до три дни след връщане или усвояване 

на аванса. 

(5) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

обезпечаване на изпълнението или на авансово предоставените средства. Гаранциите се 

предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението или авансово предоставените 

средства чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

(6) Размерът на гаранцията се посочва в обявлението за обществената поръчка. 

Участниците могат да представят гаранцията в лева или в евро с равностоен размер, 

изчислен по официалния курс на Българската народна банка в деня на откриване на 

гаранцията. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art116_Al1_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art116_Al1_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art116_Al1_Pt2&Type=201/
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(7) Банковата гаранция трябва да е неотменима и безусловна и да съдържа 

задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо 

писмено искане на Възложителя.  

(8) Застраховката  трябва да съдържа клаузи относно изплащане на 

застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя по 

предвидените в нея ред и условия.  

(9) Когато предметът на договора включва гаранционно поддържане, банковата 

гаранция и застраховката следва да съдържат и клаузи относно задържането на част от 

гаранциите за обезпечаване на гаранционното поддържане и задълженията на гаранта. 

(10) Разходите за откриване на гаранциите са за сметка на изпълнителя и не са 

част от определения размер. ДП НКЖИ поема разходите в случай, че възникне 

основание да усвои гаранцията.  

Чл.30. (1) Основание за освобождаване на гаранцията за обезпечаване на 

изпълнението е отчета на заявителя за изпълнението на договора по чл.44 от настоящите 

правила, че:  

1. възложената поръчка е изпълнена в съответствие с договорените условия, 

изпълнителят не е в забава и няма други основания, които водят до налагане на 

договорни неустойки, задържане, или усвояване на гаранцията;  

2. договорът се прекратява предсрочно, като се посочват мотиви за 

прекратяването и наличие, или липса на основания за налагане на договорни неустойки, 

или усвояване на гаранцията.  

(2) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава в срок до 5 

работни дни от датата на получаване на отчета по ал. 1 в дирекция ОПАО.  

(3) Парична гаранция за изпълнение се възстановява в срока по предходната 

алинея на основание писмо от директора на дирекция ОПАО до директора на дирекция 

БФИС. Писмото се изготвя от отдел „Обществени поръчки“ в срок до 2 работни дни. 

(4) Дирекция БФИС в срок от 3 работни дни от получаване на писмото нарежда 

превод на сумата по сметката на изпълнителя. В срок до 5 работни дни след превода 

уведомява дирекция ОПАО за освобождаване на гаранцията, като прилага и копие от 

платежното нареждане. 

(5) Оригинал на банкова гаранция или застраховка се връчва на изпълнителя, или 

изрично упълномощено от него лице за получаване на гаранцията или застраховката. 

Отдел „Обществени поръчки” изготвя писмо, в което посочва условията за връщане на 

оригинала. Копие от банковата гаранция или застраховката се прилагат в досието на 

процедурата. Не се допуска изпращане на оригинал на банкова гаранция или 

застраховка по пощата с обратна разписка на адрес на изпълнителя. 

Чл.31. (1) По договори, които са с етапи на изпълнение, гаранцията за 

изпълнение се освобождава частично, съответно на изпълнената част от предмета на 

обществената поръчка. 

(2) Частичното освобождаване на гаранцията за изпълнение се извършва по 

писмено предложение на заявителя до дирекция ОПАО. Към предложението се прилага 

справка за стойността на изпълнения етап и копия от документите, които доказват 

изпълнението и платената сума.  

(3) Ако гаранцията е парична сума, частичното освобождаване се извършва по 

реда на чл. 30, ал. 3 и ал.4 от настоящите правила. 

(4) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или 

застраховка, частичното освобождаване е на основание писмено изявление на 

възложителя за изпълнена част от договора до съответната банка или застраховател.  



 

   13 

 

Чл.32. (1) Когато предметът на договора включва гаранционно поддържане, 

частично задържаната гаранция се освобождава по писмено предложение на заявителя 

до дирекция ОПАО след изтичане на гаранционния срок. 

(2). Ако гаранцията е парична сума, освобождаването се извършва по реда на 

чл. 30, ал. 3 и ал.4 от настоящите правила. 

(3) Освобождаването на банкова гаранция или застраховка се извършва по реда 

на чл. 30, ал. 5 от настоящите правила. 

Чл.33. Сроковете на валидност на банковите гаранции или застраховките се 

следят от заявителите. Когато възникне основание да се удължи валидността на 

гаранция или застраховка, не по-късно от 15 дни преди датата, на която изтича срокът 

на валидност, заявителят уведомява изпълнителя. Заявителят подготвя и изпраща 

писмено искане до изпълнителя, в което посочва основанието за удължаване и нов срок 

на валидност. Оригиналът на удължената банковата гаранция или застраховка се 

предоставя на дирекция ОПАО. 

 

Раздел VIII 

Обжалване 

 Чл.34. (1) Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя по 

процедура за възлагане на обществена поръчка подадена до КЗК или ВАС, се 

регистрира в деня на постъпване в отдел „Административно обслужване“. Оригиналът 

се изпраща на отдел „Правен“ незабавно, а копие - на дирекция ОПАО. 

 (2) Когато с жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата“, в 

деня на регистрацията, но не по-късно от следващия работен ден, отдел „Обществени 

поръчки“ изготвя заповед за спиране, която се подписва от генералния директор и се 

публикува в Профила на купувача. 

 (3) Процедурата се възобновява след влизане в сила на определението с което се 

отхвърля то за налагане на временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена 

временна мярка в деня на узнаване от възложителя, но не по-късно от следващия 

работен ден.  

 Чл.35. (1) По искане на отдел „Правен”, в срок до 2 дни отдел „Обществени 

поръчки” предоставя заверени копия на всички документи, които се изискват от КЗК. 

Когато обжалваният акт е издаден по процедура за възлагане на обществена поръчка 

финансирана по оперативни програми, механизми и други, финансирани със средства от 

ЕС, дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” оказва пълно 

съдействие за предоставяне на изискуемите документи в същия срок.  

 (2) След приключване на производството, отдел „Правен” изпраща на отдел 

„Обществени поръчки” всички разпореждания, решения, определения на КЗК и ВАС, 

както и представените в производствата становища за архивиране към досието на 

процедурата. 

 

Раздел IX 

Профил на купувача 

Чл.36. (1) ДП НКЖИ поддържа Профил на купувача, който представлява 

обособена част от неговата електронна страница. 

(2) Чрез Профила на купувача ДП НКЖИ осигурява публичност на информация 

за всички поръчки, които възлага. 
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Чл.37. (1) В Профила на купувача се публикуват под формата на електронни 

документи: 

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, 

изпълнението и прекратяването на обществените поръчки; 

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които 

поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е 

възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства; 

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените 

поръчки; 

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на 

процедурите; 

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително 

приложенията към тях; 

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 

поръчки и рамковите споразумения; 

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица; 

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с 

осъществявания от нея предварителен контрол. 

(2) Документите които се публикуват трябва да бъдат във формати doc, docx, xls, 

xlsx, pdf или jpg. 

(3) Документите се публикуват в сроковете, предвидени в чл.24 от ППЗОП. 

Чл.38. (1) В Профила на купувача имат право да публикуват документи и 

информация, да редактират публикации, да актуализират, да преместват и заличават 

информация само служители от отдел „Обществени поръчки“, които имат електронен 

подпис, със съдействието на служителите от отдел „Информационни технологии и 

системи“ с администраторски права. 

(2) Всички документи и информация за конкретна обществена поръчка се 

обособяват в самостоятелен раздел в Профила на купувача. Самостоятелният раздел 

представлява електронна преписка със собствен уникален идентификационен номер и 

дата на създаване.  

(3) Преписката се поддържа в Профила на купувача до изтичането на 3 години 

от: 

1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението за 

прекратяване на поръчките чрез събиране на оферти с обява и покана до определени 

лица;  

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички 

задължения по договорите в рамковото споразумение. 

(4) Преписката с изтекъл срок на публичност се прехвърля в подсекция „Архив“ 

на Профила на купувача и се съхранява 1 година от датата на електронното архивиране. 

Чл.39. (1) Служителите от отдел „Обществени поръчки“ изпращат на АОП 

информация за адреса на връзка към електронната преписка на поръчката в профила на 

купувача едновременно с решението за откриване на процедурата. 

(2) Изпращането в АОП на всички решения, обявления и покани, свързани с 

откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки за 

публикуване в РОП се извършва в деня на издаване на тези актове, но не по-късно от 

следващия работен ден. 

Чл.40. Отдел „Информационни технологии и системи“ отговаря за поддръжката 

на Профила на купувача при условията и по реда на Закона за електронното 

управление.  
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Раздел Х 

Контрол на изпълнението на договорите 

Чл.41. Този раздел урежда условията и реда за следене изпълнението и контрола 

на сключените договори за доставки, услуги и строителство. 

Чл.42. (1) За създаване на по-добра организация на работа, координация, 

оперативност и контрол при изпълнение на сключените договори, със заповед на 

генералния директор се определя лице/лица, отговорно/и за изпълнението на договора. 

(2) Заповедта по предходната алинея се изготвя от заявителя и в нея се разписват 

подробно задълженията на лицето и се определя контролът по изпълнението й. В срок 

от 3 работни дни от датата на заповедта, копие от нея се изпраща в дирекция ОПАО. 

Чл.43. Заявителят  подава своевременно информация към дирекция БФИС за 

необходимите средства за разплащане. 

Чл.44. (1) След приключване изпълнението на договора определеното лице 

подготвя пълен отчет за изпълнение относно срок, обем и разплатени средства по 

Приложение № 1, неразделна част от настоящите правила. 

(2) В срок от 20 работни дни от приключване изпълнението на договора, отчетът 

по ал. 1 и всички документи свързани с изпълнението на договора, се изпращат в 

дирекция ОПАО на хартиен носител в оригинал и по електронна поща/електронен 

носител. Документите, за които не е приложимо изпращането в оригинал, се прилагат в 

заверени копия. Документите се подреждат по реда на съставянето им. 

Чл.45. (1) При констатирано неизпълнение по договора заявителят представя 

своевременно в отдел „Правен“ становище относно обстоятелствата, довели до 

неизпълнението, както и размера на дължимите неустойки. 

(2) Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки по договора от 

гаранциите , както и от плащанията по договора. 

(3) Организацията по подготовката и подписването на споразумението по ал.2 се 

осъществява от отдел „Правен” със съдействието на дирекция БФИС и отдел 

„Обществени поръчки”. 

Чл.46. Отдел „Обществени поръчки” в резултат  на информацията по 

предходните чл. 44-45 предприема действия по публикуване на информацията в РОП. 

 

Раздел XI 

Откриване, архивиране и съхранение на досиета 

за обществени поръчки 

Чл.47.(1) За всяка обществена поръчка се създава и поддържа досие на хартиен 

и електронен носител с цел осигуряване на документална проследимост (одитна 

пътека) по отношение на всички действия и решения, както и на действията на 

комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се 

възлагат с електронни средства. 

(2) Досието се открива и води от служителя на отдел „Обществени поръчки“ по 

чл. 1, ал. 5 от настоящите правила. 

Чл.48. Досието на обществената поръчка съдържа: 

1. документите посочени в чл.121, ал. 2 от ЗОП; 

2. Заявителския материал и приложени документи по чл. 10 от настоящите 

правила; 

3. заповед за организация, подготовка и провеждане на процедурата по чл. 1, ал.5 

от настоящите правила; 

4. всички докладни записки и решения на Управителния съвет; 
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5. кореспонденция, свързана с предварителен и последващ контрол извършен от 

МТИТС, УО и АОП; 

6. протокол за подадените оферти съгласно разпоредбите на чл.48, ал.6 от 

ППЗОП; 

7. заповед за назначаване на комисия по чл. 103 от ЗОП; 

 8. заповеди за спиране; 

9. жалби срещу решения на възложителя, становища, решения и определения на 

КЗК и ВАС; 

10. документите по чл.112, ал.1 от ЗОП, необходими за сключване на договора; 

10. заповеди, с които се определят длъжностни лица за упражняване на текущ 

контрол по изпълнението на договора;   

11. цялата кореспонденция свързана с изпълнението на договора и документите 

за извършени плащания; 

12. допълнителни споразумения, договори с подизпълнители и документите към 

тях; 

13. разпечатка от Профила на купувача с уникалния идентификационен номер на 

самостоятелния раздел, в който са публикуваните документи за цялата процедура. 

14. други документи свързани с процедурата. 

Чл.49. Документите, които се съдържат в досието на всяка обществена поръчка 

се определят в зависимост от вида на процедурата. 

Чл.50.(1) Документите в досиетата се прилагат в оригинал. Документите, за 

които това не е приложимо, се прилагат в заверени копия. Документите се подреждат 

по реда на съставянето им. 

(2) До възлагането на поръчката, документите се съхраняват от служителя на 

отдел „Обществени поръчки” по чл. 1, ал. 5 от настоящите правила. 

Чл.51. (1) Досието и офертите към него се предават с протокол на служителя в 

отдел „Административно обслужване“, който отговаря за архива. Досието и офертите се 

вписват в регистър, в който се отбелязва идентификационния номер на поръчката, 

изходящия номер на възлагателната заповед, както и наименованието на процедурата. 

Досиета на възлагателните заповеди се съхраняват отделно. 

(2) За предоставен достъп до досиетата и офертите на служители от 

предприятието, служителят в архива води отделен регистър . В регистъра се отбелязва 

името на служителя, поискал достъп, основанието, дата, час, наименованието и броя на 

архивните материали, подпис на получателя. Документите се предоставят за ползване в 

помещението на архива.  

Чл.52. (1) Досиетата и офертите към тях се съхраняват за срок от пет години от 

датата на приключване изпълнението на договора за обществената поръчка или от 

прекратяване на процедурата. Досиета на възлагателните заповеди се съхраняват също 

за срок от пет години.  

(2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от 

правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с 

предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз. 

(3) Унищожаването на досиетата и офертите към тях, както и на досиета на 

възлагателни заповеди се извършва след изтичане на сроковете за съхранение. В 

протокола за унищожаване се описва наименованието на процедурата, вида и броя на 

документите. 
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Раздел XII 

Обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на 

обществените поръчки 

 

Чл. 53. (1) Въвеждащото обучение на лицата, ангажирани с управлението на 

цикъла на обществените поръчки, има за цел да осигури: 

1. Запознаване с общите принципи и положения на ЗОП, ППЗОП и вътрешните 

актове, свързани с цикъла на управление на обществените поръчки; 

2. Въвеждане и запознаване с конкретните отговорности и задължения на 

длъжността, както и взаимодействията с останалите участници в процеса на 

провеждане и възлагане на обществените поръчки. 

(2) Поддържащо обучение се провежда с цел подобряване процеса на управление 

на цикъла на обществените поръчки. 

Чл. 54. Въвеждащо обучение се провежда на новопостъпили служители, както и 

при промяна в нормативната уредба, свързана с обществените поръчки. Обученията се 

провеждат от директора на дирекция ОПАО. 

Чл.55. (1) При мотивирано искане от служители, ангажирани с управлението на 

цикъла на обществените поръчки и съгласуване на искането с директора на дирекция 

БФИС с оглед финансовата обезпеченост, генералният директор разрешава участието в 

семинари и обучения, организирани и провеждани от външни експерти в областта на 

обществените поръчки. 

(2) Лицата, които участват в организирани в системата на МТИТС срещи, дискусии 

и семинари относно обществените поръчки се определят от генералния директор. 

ГЛАВА ВТОРА 

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Раздел I 

Приложими процедури и провеждане 

Чл.56. (1) При възлагане на обществени поръчки се прилагат процедурите по чл. 

18, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 8 и 11 – 13 от ЗОП, както следва: 

1. открита процедура; 

2. ограничена процедура; 

3. състезателна процедура с договаряне; 

4. състезателен диалог; 

5. партньорство за иновации; 

6. договаряне без предварително обявление; 

7. конкурс за проект; 

8. публично състезание; 

9. пряко договаряне. 

(2) Открита процедура и публичното състезание са процедури, при които всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

(3) Ограничената процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само 

кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен 

подбор. 

(4) При състезателната процедура с договаряне възложителят провежда преговори 

с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за 

провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти. 
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(5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с 

допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече 

предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани 

предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти. 

(6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда 

преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи 

партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена 

научноизследователска и развойна дейност. 

(7) При процедурите на договаряне без предварително обявление и прякото 

договаряне възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с 

едно или повече точно определени лица. 

(8) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в 

областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата 

дейност или на обработката на данни план или проект, избран от независимо жури в 

резултат  на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект 

може да бъде открит или ограничен. 

Чл.57. (1) Офертите за участие се представят и регистрират в отдел 

„Административно обслужване“ до определения краен срок и час за получаването им. 

(2) В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на 

офертите, в деловодството в отдел „Административно обслужване“, все още има чакащи 

лица, те се включват в списък, който се подписва от служителя  и от присъстващите 

лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър. 

(3) Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

(4) Офертите се предават на председателя на комисията с протокол съгласно 

разпоредбите на чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

(5) Регистрираните оферти за участие се съхраняват в отдел „Административно 

обслужване“до предаването им на председателя на комисията. 

Чл.58. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на 

оферти възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед. Заповедта  

се изготвя от отдел „Обществени поръчки“.  

(2) Заповедта съдържа: 

а) поименния състав и лицето, определено за председател; 

б) сроковете за извършване на работата; 

в) място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 

приключване работата на комисията; 

г) дата, час и място на отваряне на подадените оферти; 

(3) Комисията се състои от нечетен брой членове, като поне един от членовете е 

правоспособен юрист. 

(4) Възложителят назначава външни лица, когато не разполага със служители, 

които притежават необходимата професионална компетентност свързана с предмета на 

поръчката. 

(5) Заповедта за комисия се издава в деня, обявен за отваряне на подадените 

оферти. Преди да се подпише от генералния директор се съгласува със: 

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция ОПАО; 

3. главен юрисконсулт; 

4. ръководител на структурно звено, когато е приложимо. 

(6) Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, 

ал. 2 ЗОП след получаване на протокола за получените оферти и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art103_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art103_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art103_Al2&Type=201/
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(7) След приключване на работата си, председателят на комисията изготвя 

доклад и предава на възложителя цялата документация по провеждането на 

процедурата. Докладът се предава на възложителя не по-късно от следващия работен 

ден от датата на подписване на протокола на комисията. 

 

 

Раздел II 

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица 

Чл.59. Реда за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява 

или покана до определени лица се прилага, когато поръчките имат прогнозна стойност 

без ДДС при строителство – по-голяма или равна на 50 000 лв. и по-малка от 270 000 

лв., при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП – по-

голяма или равна на 30 000 лв. и по-малка от 70 000 лв., след постъпил заявителски 

материал от заявител съгласно чл.10-13 от настоящите правила. 

Чл.60. (1) Подготовката на документацията за участие се осъществява съгласно 

чл.14-16 от настоящите правила.  

(2) Проектът на заповедта за откриване на процедурата за възлагане на 

поръчката съдържа следната информация: 

1. обект, предмет, прогнозна стойност и източник на финансиране; 

2. одобряване на обявата, техническата спецификация и документацията за 

участие; 

3. срок и място за получаване на офертите; 

4. срок на валидност на офертите; 

5. дата, час и място на отваряне на офертите/провеждане на преговорите. 

(3) Заповедта за откриване на процедурата се изготвя в два екземпляра. Първият 

екземпляр се съгласува със следните длъжностни лица: 

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО; 

5. заместник генерален директор. 

Чл.61. Процедурата се открива: 

(1) при събиране на оферти с обява: 

1. с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти. 

Заедно с обявата се публикува техническата спецификация и документацията за 

участие. 

2. В деня на публикуване на обявата на профила на купувача, кратката 

информация за поръчката по образец се публикува на портала на АОП. 

(2) при покана до определени лица: 

1. с публикуване на необходимите документи в профила на купувача; 

2. Поканата се изпраща до определено лице/лица. 

Чл.62. Документацията за участие се изпраща за сведение в МТИТС, дирекция 

ККДТДДП не по-късно от следващия работен ден от деня на публикуване на обявата и 

информацията или изпращане на поканата до определените лица. 

Чл.63. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, писмените разяснения по условията на обществената поръчка се 

публикуват в профила на купувача най-късно на следващия работен ден. 

Чл.64. Офертите за участие се регистрират и съхраняват по реда на чл.57 от 

настоящите правила. 
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Чл.65. При назначаването на комисията за разглеждане и класиране на офертите 

се спазва реда на чл.58 от настоящите правила. Заповедта се издава в деня, следващ 

крайния срок за получаване на офертите. 

Чл.66. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при 

спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. 

Чл.67. (1) Офертите се разглеждат и оценяват съобразно обявения критерий и 

спазване разпоредбите на чл.72 от ЗОП и чл.54, ал.8-13 от ППЗОП. 

(2) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

- за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от ЗОП; 

- който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявата/поканата и документацията за участие и/или която 

не е в съответствие с техническата спецификация; 

- който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 от ЗОП; 

- участници, които са свързани лица. 

- е представил ценово предложение, което е равно или по-голямо от 

стойността по чл.20, ал.3 от ЗОП. 

Чл.68. Комисията изготвя протокол, в който отразява: 

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на 

работа на комисията; 

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и 

заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

3. кратко описание на работния процес; 

4. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите и класирането на участниците; 

5. отстраняването на участници и мотивите за отстраняване на всеки 

участник; 

6. предложение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 

7. дата на съставяне на протокола. 

Чл.69. (1) Протоколът от работата на комисията се предава на възложителя за 

утвърждаване не по-късно от следващия работен ден от датата на подписването му с 

доклад от председателя на комисията.  

(2) В един и същи ден утвърденият протокол се изпраща на участниците и се 

публикува в профила на купувача при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП. 

Чл.70. (1) Когато процедурата се провежда с покана до определени лица, 

комисията провежда преговорите по условията, посочени в поканата и документацията 

за участие. 

(2) Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените 

предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен 

протокол.  

(3) Докладът от работата на комисията се предава на възложителя за 

утвърждаване не по-късно от следващия работен ден от датата на подписването му с 

доклад от председателя на комисията. 
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(4) В деня на утвърждаване на доклада, но не по-късно от следващия работен ден 

утвърденият доклад се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача 

при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП. 

Чл.71. За определения изпълнител не трябва да са налице обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 

Чл.72. (1) Договорът за обществената поръчка се сключва с определения 

изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. За сключване на 

договора се прилагат разпоредбите на Глава първа, раздел VI от настоящите правила. 

(2) Възложителят може да не прекрати процедурата и да сключи договор със 

следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да 

сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, 

без да посочи обективни причини. 

(3) Сключеният договор се публикува в Профила на купувача при условията на 

чл.42, ал.5 от ЗОП. 

Чл.73. Процедурата чрез събиране на оферти с обява, се прекратява когато е 

налице някое от основанията по чл.110, ал.1 от ЗОП 

Чл.74. (1) Процедурата се прекратява с мотивирана заповед на възложителя. 

Заповедта се изготвя от отдел „Обществени поръчки“ и се съгласува със:  

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО ; 

5. заместник генерален директор. 

(2) Заповедта за прекратяване на процедурата се публикува в профила на 

купувача в деня на издаването. 

Чл.75. Когато стоките и/или услугите, предмет на поръчката, са включени в 

списъка или програми, определени с решение на Министерски съвет, се прилагат 

разпоредбите на чл.12 и чл.190 от ЗОП и чл.79-81 от ППЗОП. 

 

Раздел III 

Сключване на договор в резултат на рамково споразумение 

Чл.76. (1) При сключването на договор в резултат на рамково споразумение се 

спазват разпоредбите на чл.82 от ЗОП, след заявителски материал от заявител. 

(2) Заявителският материал съдържа документите по чл.10, ал.2 т. 1-5 и 9-14 от 

настоящите правила, както и т.6-8 когато е приложимо и когато не са посочени в 

документацията за обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. 

(3) Процедурата за сключване на договор в резултат на рамково споразумение се 

открива с решение на генералния директор.  

(4) Решенията за откриване на процедурата се изготвят от отдел „Обществени 

поръчки” и се извеждат с пореден номер в отделен регистър в отдела. 

(5) Решението за откриване на процедурата се изготвя в два екземпляра, като 

единият се съгласува със:  

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО ; 

5. заместник генерален директор. 

Чл.77. Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, 

възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.  



 

   22 

 

Чл.78. (1) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и 

то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, 

възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. 

(2) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят: 

1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение; 

2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид 

сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите; 

3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им; 

4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите; 

5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на 

определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява 

вътрешния конкурентен избор. 

Чл.79. Офертите за участие се регистрират и съхраняват по реда на чл.57 от 

настоящите правила. 

Чл.80. При назначаването на комисията за разглеждане и класиране на офертите 

се спазва реда на чл.58 от настоящите правила. Заповедта се издава в деня, следващ 

крайния срок за получаване на офертите. 

Чл.81. Комисията разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в 

рамковото споразумение, и при спазване разпоредбите на чл.72 от ЗОП и чл.54, ал.8-13 

от ППЗОП и съставя протокол.  

Чл.82. (1) След приключване на работата си, председателят на комисията 

изготвя доклад и предава на възложителя цялата документация по провеждането на 

вътрешния конкурентен избор и протокола на комисията. 

(2) Докладът се предава на възложителя не по-късно от следващия работен ден 

от датата на подписване на протокола на комисията. 

(3) В един и същи ден утвърденият протокол се изпраща на участниците и се 

публикува в профила на купувача при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП. 

Чл.83. Възложителят определя изпълнител по реда на чл.108-109 от ЗОП и 

сключва договор по реда на чл.112 от ЗОП или преустановява вътрешния конкурентен 

избор с решение за прекратяване.  

Чл.84. Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е 

сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята 

оферта. В този случай определянето на изпълнител се извършва по реда на предходните 

чл.79-83 от настоящите правила. 

 

 

Раздел IV 

Директно възлагане на обществени поръчки 

Чл.85. (1) Директно възлагане на обществена поръчка се извършва при 

прогнозна стойност по-малка от посочените прагове в чл.20, ал.4 от ЗОП, след издаване 

на възлагателна заповед  

(2) При директно възлагане на обществена поръчка за строителство 

упълномощеното лице задължително сключва писмен договор. 

(3) При директно възлагане на обществена поръчка за доставка или услуга може 

да не се сключва писмен договор, като в случая упълномощеното лице доказва разхода 

само с първични платежни документи. 

(4) Проектът на договор се изготвя от правоспособен юрист. 
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Чл.86. (1) Възлагателна заповед се издава на основание получено искане в отдел 

„Обществени поръчки“ подадено от заявител по чл.3 от настоящите правила. Към 

искането заявителят прилага: 

а) доклад, утвърден от генералния директор, в който се посочва необходимостта 

и целесъобразността от разхода, предмета на поръчката, размера на разхода, начина за 

доказването му (с договор или с първични платежни документи), източника на 

финансиране; 

б) план–сметка за прогнозната стойност, определена в съответствие с чл.21 от 

ЗОП, одобрена от директора на дирекция БФИС; 

(2) За определяне на прогнозната стойност при директно възлагане на поръчката 

могат да се използват всякакви способи – проучване в интернет, набавяне на каталози, 

събиране на индикативни ценови оферти и др. 

(3) Възлагателната заповед се изготвя от отдел „Обществени поръчки“ в срок до 

3 работни дни от датата на получаване на искането и се съгласува от: 

1. заявител на поръчката; 

2. директор на дирекция БФИС; 

3. главен юрисконсулт; 

4. директор на дирекция ОПАО ; 

5. заместник генерален директор. 

(4) Заповедта се подписва от възложителя. Срокът за възлагане на доставката, 

услугата или строителството започва да тече от датата на издаване на заповедта. 

Чл.87.  При директното възлагане, упълномощеното лице изпраща до определено 

лице писмо с конкретни условия за изпълнение на поръчката и срок за приемането им.  

Чл.88. (1) Директното възлагане на обществена поръчка може да се осъществи и 

чрез изпращане на покана за представяне на оферти до едно или повече лица по 

преценка на упълномощеното лице. 

(2) При изпращане на покана, тя трябва да съдържа най-малко следната 

информация:  

1. описание на предмета на поръчката; 

2. прогнозна стойност, както и условия и начина на плащане (авансово, гаранция 

за авансово плащане, включително условията за усвояването й, междинни плащания, 

окончателно, фактуриране); 

3. изискванията към доставката, услугата или строителството, а когато е 

приложимо, и количество, обем, и/или техническа спецификация, както и проект на 

договор; 

4. методиката за определяне на комплексната оценка, когато е приложимо; 

5. място и срок за получаване на офертите; 

6. срок на валидност на офертите; 

7. гаранция за изпълнение, в случаите, когато се предвижда такава. 

(3) Упълномощеното лице със заповед назначава комисия за разглеждане и 

класиране на подадените оферти. Комисията се състои най-малко от трима членове, 

притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. 

Чл.89. В случай, че срокът за възлагане на поръчката не може да бъде спазен, 

упълномощеното лице изпраща в дирекция ОПАО доклад, одобрен от генералния 

директор, в който се съдържа обосновано предложение за удължаване на срока на 

възлагателната заповед. 

Чл.90. (1) Директното възлагане по този раздел се прекратява когато:  

1. са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да 

промени условията на директното възлагане; 
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2. ценовото предложение надвишава прогнозната стойност или е равно или по-

голямо от стойността посочена в чл.20, ал.4 от ЗОП 

3. е налице отказ за изпълнение на поръчката; 

4. е отпаднала необходимостта от възлагане на поръчката; 

5. е невъзможно да се осигури финансиране на поръчката по причини, които не 

са могли да бъдат предвидени. 

6. са необходими съществени промени в условията на директното възлагане. 

(2) Директното възлагане се прекратява с мотивирана заповед на 

упълномощеното лице. 

Чл.91. (1) Упълномощеното лице извършва възложения разход при спазване на 

настоящите правила.  

(2) В срок до 3 работни дни от възлагането на поръчката, упълномощеното лице 

изпраща копие от сключения договор, заедно с приложенията към него в дирекция 

ОПАО.  

(3) В срок до 3 работни дни от прекратяването на поръчката, упълномощеното 

лице изпраща в дирекция ОПАО копие от заповедта за прекратяване. 

(3) В срок до 10 работни дни от приключване изпълнението на поръчката, 

упълномощеното лице изпраща в дирекция ОПАО всички документи, свързани с 

извършения разход, включително освобождаването на гаранцията за обезпечаване на 

изпълнението, когато е приложимо. 

(4) Документите в досиетата се прилагат на хартиен носител в оригинал. 

Документите, за които това не е приложимо, се прилагат в заверени копия. Документите 

се подреждат по реда на съставянето им.  

(5) В срока по алинея 3, сканираното досие се изпраща по електронна поща на 

ръководител отдел „Административно обслужване“. 

Чл.92. Упълномощените лица са длъжни да организират и осъществяват текущ 

контрол по изпълнението на възложените доставки, услуги и строителство. 

Чл.93. Когато упълномощаването по този раздел е само за организиране на 

директното възлагане, всички документи се подписват от генерален директор. 

 

 

Раздел V 

Провеждане на жребий 

Чл.94. (1) Публичният жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти се провежда в сградата на ДП НКЖИ гр. София, бул. „Княгиня 

Мария Луиза“ №110, заседателна зала. 

(2) Жребият се провежда от назначената със заповед комисия за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите при условията на чл.54, ал.2 от ППЗОП. 

(3) Не по-късно от 2 работни дни преди датата на жребия комисията обявява 

най-малко чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на жребия. 

(4) Председателят на комисията представя еднакви запечатани непрозрачни 

плика, без надписи и други знаци по тях, толкова на брой колкото са офертите 

класирани на първо място. Във всеки плик е поставен лист с надпис: Изпълнител – 

името на участник. 

(5) Тегленето на жребия се извършва от участника, чиято оферта е първа по реда 

на постъпване. Участникът има право да избере само един от пликовете. 

(6) В случай, че участникът, чиято оферта е първа по реда на постъпване не 

присъства, жребият се тегли от следващия присъстващ участник. В случай, че не 
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присъства нито един от класираните участници, тегленето се отлага с 2 часа, за да се 

осигури присъствието на нотариус. 

(7) Председателят на комисията отваря изтегления плик и обявява името на 

участника, след което отваря и неизтеглените пликове и обявява имената на останалите 

участниците в тях. 

(8) Публичната част на заседанието на комисията приключва с обявяване 

съдържанието на пликовете.  

(9) За резултатите от проведения жребий се съставя протокол. Протоколът се 

подписва от комисията и присъстващите участници. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага действащото 

законодателство, а по отношение на функциите и отговорностите на длъжностните лица 

Кодекса на труда , длъжностните характеристики или други вътрешни разпоредби. 

§ 2. За неспазване и неизпълнение на разпоредбите, посочени във вътрешните 

правила, на виновните лица се налагат дисциплинарни наказания и имуществени 

санкции, предвидени в Кодекса на труда. 

§ 3. При подготовката възлагането и изпълнението на обществени поръчки 

финансирани чрез ОПТТИ 2014-2020 се спазват и изискванията посочени в Насоки по 

ОПТТИ 2014-2020 и приложенията към тях.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Вътрешните правила са част от системата за финансово управление и 

контрол в ДП НКЖИ и се прилагат от всички структурни звена на компанията, 

независимо от източника на средствата предвидени за финансирането на обществената 

поръчка. 

§ 2. Указания по прилагане на вътрешните правила дават дирекция „Обществени 

поръчки и административно обслужване” и отдел „Правен”. 

§ 3. Съставените документи по отменените правила, до влизането в сила на 

настоящите не се променят освен в случаите посочени в ЗОП. 

§ 4. Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки са 

приети на основание чл.244 от ЗОП и чл.140 от ППЗОП и са одобрени с решение по 

Протокол № 27-11/16 от 03.11.2016 г. на Управителния съвет на ДП НКЖИ. 

Настоящите правила влизат в сила от 03.11.2016 г. и отменят Вътрешните правила 

приети с решение на УС по Протокол № 01-01/16 от 06.01.2016 г. 
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Приложение № 1 

към чл.44, ал.1 

   ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

Договор номер и дата 

Изпълнител по договора официално наименование 

При изпълнението участват подизпълнители ДА НЕ 

Официално наименование, дейност и дял на 

участие в % 

официално наименование, ЕИК и адрес, 

дейност и % 

Предмет на договора   

Срок за изпълнение, включително и по етапи дни, месеци, години 

считано от 

д/м/г 

Стойност на договора, в лв. без ДДС лв. 

Стойност на непредвидени разходи в % и лв. 

без ДДС   

% лв 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Договорът е изпълнен ДА НЕ 

Договорът е предсрочно прекратен ДА НЕ 

Дата на приключване/прекратяване д/м/г 

Причини за прекратяване на договора, когато е 

приложимо 

кратко описание на обстоятелствата 

Договорът е изменян/допълван ДА НЕ 

Променено условие от договора, когато е 

приложимо 

№ на споразумение, правно основание, описва 

се колкото пъти е необходимо 

Договорът е изпълнен в срок, включително 

етапи 

ДА НЕ 

Спиране и възобновяване изпълнението на 

договора 

кратко описание на обстоятелствата 

Договорът е изпълнен със забава ДА НЕ 

Причини за забавата кратко описание на причините за забавата 

Договорът е изпълнен в пълен обем ДА НЕ 

Изпълнение в %, при частично изпълнение % 

Причини за частичното изпълнение кратко описание на причините за частичното 

изпълнение 

Информация за изплатената сума по договора, 

в лв. със ДДС и дата на последно плащане 

лв. д/м/г 

Във връзка с изпълнението на договора се 

дължат или са платени неустойки 

ДА НЕ 

От изпълнителя, в лв. без ДДС лв. 

От възложителя, в лв. без ДДС лв. 

Причина за възникване на задължението за 

неустойките 

кратко описание на причините за 

неустойките 

Гаранционен срок месеци, години считано от дата 

Гаранционно поддържане ДА НЕ 

Обезпечаване на гаранционното поддържане с 

гаранция (вид на гаранцията) 

лв. начална и крайна 

дата 

Забележка   

   

 

Изготвил: 

 

 

(име и фамилия, длъжност, тел.) 

 




