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164 Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес” 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І 

ОБХВАТ 

Чл. 1. С тези Вътрешните правила се уреждат: 

• Условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки 

от 164. ГПИЕ. 

• Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на 

обществените поръчките от 164. ГПИЕ. 

• Редът за отчитане на извършената работа от служителите на 164 ГПИЕ, контролиращи 

и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез оказване на съдействие на 

изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на договорите. 

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки на 

стоки и предоставяне на услуги.  

Чл. 3. Вътрешните правила включват: 

- Прогнозиране на потребностите 

-  Отговорностите на длъжностните лица и структурни единици в процеса на 

стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

-  Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на документация 

-  Ред за планиране, стартиране и провеждане на процедури и контрола по изпълнениетo. 

- Ред за сключване на договорите и проследяване на тяхното изпълнение 

- Ред за обжалване 

- Документиране и архивиране 

-  Профил на купувача 

Чл. 4. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат 

задължения по изпълнението на дейноститe по провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки. 

Чл. 5. Вътрешните правила са разработени на основание чл. 244, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки в съответствие с изискванията на чл 140 от ППЗОП  

Чл. 6.  

(1) Възложител по смисъла на закона е директорът като представител на 

публичноправна организация. 

(2) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира 

обществената поръчка 

(3) В отсъствие на възложителя правомощията му се изпълняват от лицето, което го 

замества съгласно заповед за заместване 

(4) Допустимо е сключването на споразумение за съвместно възлагане на 

обществена поръчка с директор/и на други училища, със строго регламентиране 

на всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с 

провеждането на процедурата 

Чл. 7 Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско физическо или юридическо лице, което има право на дейността за която 

кандидатства 
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Раздел ІІ 

СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Чл. 8 Директорът като Възложител на обществената поръчка: 

1. Отговаря за цялостна защита на интересите на 164 ГПИЕ и упражнява правата на 

Възложител 

2. Подписва заповедта за откриване на процедурата и утвърждава изготвената 

документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното съгласуване по 

реда, определен в настоящите вътрешни правила. 

3. Подписва поканите за участие. 

4. Подписва писмата с отговори на поставени процедурни въпроси за уведомяване на 

участниците. 

5. Подписва заповедта за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране на 

постъпилите предложения. 

6. Подписва заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения. 

7. Утвърждава протокола от работата на комисията, назначена за отваряне и оценка на 

постъпилите предложения. 

8. Подписва заповедта за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената 

поръчка, респективно – заповедта за прекратяване на процедурата. 

9. Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка. 

  

Чл. 9. Заместник-директорът по административната дейност (ЗДАД) отговаря за точното 

спазване на законите и законосъобразността на поеманите задължения и извършваните 

разходи в 164 ГПИЕ 

          1.  Отговаря за поддържането на профила на купувача на електронната страница на 

гимназията, съгласно изискванията на чл. 42 от ЗОП. 

          2. Съгласува с директора постъпващите доклади за стартиране на процедури за 

възлагане на обществени поръчки.  

          3.  Изготвя график за провеждане на обществените поръчки.  

          4. Контролира изпращането на информация до Агенцията за обществени поръчки за 

вписване в Регистъра на обществените поръчки  и публикуването в профила на купувача  на 

предварително обявление за всички процедури, които училището възнамерява да открие 

през следващите 12 месеца, а така също и информацията за обявена поръчка. 

     5. Контролира спазването на сроковете от графика за провеждане на обществени 

поръчки. 

    6. Контролира сроковете за изготвяне и съгласуване на документациите, както и 

цялостния процес по провеждане на процедурите и архивирането им. 

7. Съгласува заповедта за откриване на процедурата и изготвената документация. 

8. Съгласува заповедта за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на 

постъпилите предложения. 

9. Съгласува заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения. 

10. Съгласува заповедта за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената 

поръчка, респективно – заповедта за прекратяване на процедурата. 

     11. Съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка.  

12. Осигурява комплектоването на досие за сключване на договор/и с определения/те 

за изпълнител/и кандидат/и. 

13. Контролира своевременното изпращане на информация за всеки сключен договор 

за обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра 

за обществени поръчки 
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Чл. 10. Счетоводителят: 

1. Съгласува всички договори за възлагане на обществена поръчка относно разходната 

им част. 

2. При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на 

разхода с поетото задължение. 

3. Контролира финансовото изпълнение на договорите. 

Чл. 11. Финансовият контрольор 

1. Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване 

на разход. 

2. Попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол. 

3. Одобрява докладите за стартиране на процедура за провеждане на ОП (произнася се 

относно бюджетното осигуряване на разхода по поеманото задължение). 

4. Съгласува проектната документация 

5. Съгласува всички договори за възлагане в разходната им част 

6. Съгласува разходите и тяхното съответствие с поетото задължение 

Чл. 12. ЗАТС: 

   1. Отговаря за комплектоването на документацията в срока, определен от ЗДАД. 

2. Подготвя и осигурява изпращането на уведомителни писма до определените в ЗОП 

държавни органи с информация за стартирането на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка.  

3. Обезпечава процеса на получаване на документация от кандидатите. 

4. Обезпечава комплектоването и изпращането на отговори по постъпили запитвания 

от кандидати, закупили документация за участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка,  

5. Осигурява място за провеждане на първото заседание на комисията за провеждане 

на процедурата. 

6. Уведомява състава на комисията за отваряне и оценка на предложенията за датата, 

мястото и часа на провеждане на първото й заседание. 

7. Подготвя бланки-декларации  /Приложение №1/. 

 8.  Подготвя бланка „Списък на присъстващите кандидати“ /Приложение № 2/ 

 9.  Предава на председателя на комисията пълното досие на процедурата, както и 

постъпилите предложения. 

 10. Регистрира постъпващите документи в дневник „Входяща поща“ и съгласно 

резолюция на ЗДАД ги разпределя. 

 12. Обезпечава извеждането с номер на документи във връзка с процеса по стартиране и 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки - протоколи, заповеди, писма 

и документации, съгласно реда установен с настоящите вътрешни правила.  

13. След приключване на процедурата приема и проверява окомплектоваността на цялото 

досие и го архивира; 

14. При необходимост от ползване на архива следи за движението на досието като 

попълва контролен лист за движение на досието и следи за връщането му; 

15. Съхранява досието в определения в закона срок. 

Чл. 13 При изработване на документацията за участие в процедурата при критерий 

икономически най-изгодна оферта участва най-малко един експерт, който има 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не 

разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, 

той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други. 

Чл. 14. Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите 

предложения: 

1. Води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед запазване интересите на 
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учебното заведение. 

2. Отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация 

провеждане на процедурата. 

3. Отговаря за своеврменното извършване на оценката на постъпилите предложения, 

съгласно заповедта за назначаване на комисията. 

4. Информира директора за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на 

поставените задачи в посочените срокове 

4. Подписва листа за оценка. 

Чл. 15. Комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения: 

1. Подготвя бланки за оценки, съгласно утвърдената документация и методиката за 

оценка на постъпилите предложения. 

2. Разглежда постъпилите технически предложения, допуснати до оценка и извършва 

техническа оценка, съгласно методиката за оценка на постъпилите предложения от 

утвърдената документация, с изключение на случаите на процедурите на договаряне, в 

които случаи комисията участва в преговорите с поканените кандидати. 

3. При процедури на договаряне разглежда техническото/те предложение/я на 

кандидата/те и договаря техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка 

и сроковете за изпълнение с оглед запазване интересите на гимназията. 

3. Подписва листа за оценка.  

4. Подготвя протокола от работата на комисията с предложение за класиране, 

респективно удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на 

процедурата. 

    5. Изготвя уведомителни писма до кандидатите с информация за класирането в 

проведената процедура, респективно удължаване на срока за подаване на предложения или 

прекратяване на процедурата. 

6. Осигурява достъп до протокола при поискване от страна на кандидат, съгласно 

изискванията на закона. 

7. За заседанията се води протокол. 

  

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Раздел І 

ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ 

Чл. 16 Видовете процедури, които са в зависимост от стойността на поръчката, са както 

следва: 

 

 Наименование Стойности, при които 

се възлагат 

Нормативно 

основание 

Срокове 

1.  Открита процедура 

 

Строителство- 10 млн.лв  Чл. 74 от 

ЗОП 

2. Ограничена процедура Доставки и услуги- 280 

000лв. 

 Чл. 75 от 

ЗОП 

3.  Състезателна процедура с 

договаряне                       

(при условията по чл.73, ал.2) 

1 000 000лв. за услуги по 

прил.2 

Чл. 20, ал.1, т. 

1 

Чл.76 от 

ЗОП 

4. Състезателен диалог 

(при условията по чл.73, ал.2) 

 от ЗОП Чл. 77 от 

ЗОП 
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5. Партньорство за 

иновации 

  Чл.78 от 

ЗОП 

6. Договаряне без 

предварително обявление 

(при условията на чл. 79) 

  Чл.79 от 

ЗОП 

7. Конкурс за проект 

(при условията на чл. 80) 

Над 70 000 Чл. 20, ал. 1, 

т.5 

Глава 8 от 

ППЗОП 

8. Публично състезание 

 

Строителство- 270 000-

10 000 000 

 

Чл. 20, ал. 2 

Чл.178-181 

от ЗОП 

9. Пряко договаряне 

(при условията на чл. 79 или 

чл. 182, ал.1) 

Доставки и услуги- 70 

0000- 280 000/ 1 000 

000лв. (по прил.2) 

 Чл. 182 от 

ЗОП 

10. Събиране на оферти с 

обява 

Строителство- 50 000-

270 000 

 

Чл.20, ал. 3 

Чл.188 от 

ЗОП 

11. Покана до определени 

лица (при условията на чл. 

191, ал.1) 

Доставки и услуги (без 

тези по прил.2)- 30 000- 

70 000лв. 

  

12. Директно възлагане По-малка от: 

Строителство-50 000 

Услуги други- 30 000 

Услуги от прил.2-

70 000 

 

Чл. 20,ал. 4 

 

 

Чл. 17 В зависимост от броя на етапите при провеждането процедурите са, както следва: 

(1) Едноетапни процедури-  всички заинтересовани лица могат да подадат оферти, 

съответно за договаряне без предварително обявление възложителят провежда преговори с 

едно или повече точно определени лица: 

- Открита процедура 

- Публично състезание 

- Договаряне без предварително обявление 

- Пряко договаряне 

- Открит конкурс за проект  

 

(2) Двуетапни процедури 

т.1  при първия етап могат да участват всички заинтересовани лица (кандидати), спрямо 

които се осъществява подбор 

т.2 при втория етап, след изпратени покани за участие и представяне на оферти се провежда 

- Ограничена процедура 

- Състезателна процедура с договаряне 

(3) Повече от два етапа- състезателен диалог  

 

Чл. 18 Прогнозната стойност се определя от възложителя и включва всички плащания за 

резултата от поръчката без ДДС към датата на решението за нейното откриване. Когато 

поръчката е за регулярни доставки или услуги, стойността се определя на базата на 

действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през 

предходните 12 месеца. 

 

Чл. 19  При избора на процедура се взимат предвид прогнозните стойности на поръчката и 

изискванията на закона 
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Раздел ІІ.  

ПУБЛИЧНОСТ. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

 

Чл. 20 Оповестяването на намерения за възлагане на обществени поръчки могат да се 

оповестяват в началото на бюджетната година за следващите 12 месеца чрез публикуване на 

предварителни обявления. 

Чл. 21 Възложителят публикува в РОП, АОП и „Официален вестник” на ЕС 

(1) Обявление за откриването на процедура за обществена поръчка 

(2) Обявление за възлагане на поръчка - в срок от 30 дни след сключването на договора  

(3) Обявление за приклюване на договор - до 30 дни от изпълнението на договора 

Чл. 22 Възложителят представя неограничен, пълен безплатен и пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка от публикуването на обявлението в Регистъра на 

на обществените поръчки.  

Чл, 23 Заинтересованите лица могат да поискат писмено разяснения до 10 дни преди 

крайния срок за подаване на заявления за участие. Възложителят предоставя разяснението в 

4-дневнен срок от получаването на искането. 

Чл. 24 Обменът на информация се извършва с електронни средства за комуникация и/или 

чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга така, че датата и часът на получаване 

на офертите и заявленията за участие да бъдат точно пределени. При всеки случай на 

предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на данните и 

документите до момента на тяхното отваряне за разглеждане 

Чл. 25 Възложителят използва единна национална електронна уеб базирана платформа 

Чл. 26 Възложителят поддържа Профил на купувача, който представлява обособена част 

от електронната страница на гимназията. 

(1) В профила се публикуват: решенията, обявленията обявите за събиране на оферти и 

поканите до определени лица, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и 

прекратяването на поръчката, документацията, разяснения, протоколи на комисията, 

договорът, допълнителни споразумения за промени в договор 

(2) Сроковете за публикуване на документите са съгласно чл. 24 от ППЗОП 

 

 

Раздел ІІІ 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Чл. 27. (1) Прогнозирането включва установяване на брооя и вида на обществените 

поръчки съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който възложителят 

предвижда да осигури 

(2) ЗДАД изготвя график като взима предвид вида на процедурата, необходимото време 

за подготовка и времето за провеждане на процедурата и сключването на договор, 

както и законоустановените срокове  

Чл. 28 Проектна Документацията  

(1) се изготвя от ЗДАД или външни лица, с които възложителят е сключил договор, и 

които се посочват в обявлението. 

(2) окомплектова се по следния начин: 

1. Титулна страница – изготвя се в 2 екземпляра, единият от които е за съгласувателни 

подписи. 

2. Съдържание на документацията- техническите спецификации, методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата, образци на документи, проект на договора, проектна 

задача. 

(3) Документацията се изготвя на български език, а ако е необходимо трябва да бъде 

изготвен и превод на английски или друг език, специфичен за процедурата. 
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 (4) Изготвената и комплектована, съгласно изискванията на настоящите вътрешни правила, 

документация се подписва от ЗДАД, след което се съгласува от Счетоводител и Финансов 

контрольор. След съгласуване документацията се представя на директора за утвърждаване. 

Чл. 29  Техническа спецификация: 

(1) определя необходимите характеристики на предмета на поръчката- български стандарт, 

международен стандарт и/или посочване на работни характеристики или функционални 

изисквания, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката 

(2)трябва да осигурява равен достъп на участниците, не може да съдържа конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугуте, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка и произход, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или продукти. 

(3)могат да бъдат изисквани мостри, описание или снимки на стоките 

(4) възложителят може да разреши/изиска варианти в офертата, което е посочено изрично 

в обявлението  

(5) Обособяване на позиции е допустимо 

Чл. 30. Образците на документи са: 

(1) Заповед за откриване на процедурата и одобряване на документацията и обявлението на 

процедурата – изготвя се в 3 екземпляра. 

(2) Покана за участие – изготвя се в 3 екземпляа. 

(3) Указания, относно сроковете, в които кандидатите могат да задават въпроси във връзка с  

представяне на предложенията си. 

• Възложителят отговаря писмено на всеки въпрос, като изпраща отговора на всички 

участници в търга, без да упоменава кой е задал въпроса.  

(4) Указания за начина на комплектоване на предложението на кандидата, начин на 

образуване на предлаганата цена, срокове за подаване на предложения. 

(5) Образец на ценово предложение. Изготвеният образец трябва да включва:  

• Цена – единична и обща (при доставки се посочват цените при какви условия на 

доставка са заложени и условия и начин на плащане; при услуги се посочват етапите и 

условията на плащане); 

• Определя се валутата, в която се представя цената и начинът за преизчисляването ú (в 

случай на необходимост). 

• Валидност на офертата – срокът на валидност се определя от отговорника по изготвяне 

на документацията като се съобрази с времето, необходимо за оценка на предложенията, 

съгласуването и одобряването на резултатите от процедурата и вземането на решение за 

сключването на договор.  

• Сроковете за изпълнение. 

(6). В случай, че предметът на процедурата го изисква се изготвя и декларация за направен 

оглед и/или запознаване с условията на обекта, които могат да повлияят при изготвяне на 

предложенията. 

(7) Представянето на варианти на офертата е допустимо при спазване на минималните 

изисквания на поръчката 

(8) Образци на декларации  

Чл. 31  Срокове 

(1)Сроковете за получаване на заявления за участие и оферти отчитат сложността на 

поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите 

(2) Когато е необходимо посещение на обекта, за съставянето на оферта, сроковете могат 

да бъдат по-дълги от минимално пределените 

Чл. 32 В изискванията за изпълнение могат да бъдат включени и специални условия, 

свързани със социални аспекти, иновации, екология, закрила на заетостта и задължения, 

свързани с данъци и осигуровки 
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Раздел ІІІ. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Чл. 33   Отстранява се от участие кандидат, който: 

- има влязла в сила присъда 

- има задължения за данъци и осигурителни вноски 

- е представил документ с невярно съдържание 

- е в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен 

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност 

- лишен е от правото да упражнява дадена професия или дейност 

- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията 

- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

- опитал е да повлияе на вземането на решения от страна на възложителя 

- опитал е да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за обществена поръчка 

 

Чл. 34 (1)  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

- свидетелство за съдимост 

- удостоверение от органите по приходите 

- удостоверение от органите на ИГ Главна инспекция по труда 

- удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията 

(2) не се представят документите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър 

(3) при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът декларира липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

единен европейски документ за обществени поръчки. 

 

Раздел ІV  

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

Чл. 35  По отношение на кандидатите се  прилагат следните критерии за подбор, които са 

необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката: 

(1) правоспособност за упражняване на професионална дейност 

(2) икономическо и финансово състояние 

(3) технически и професионални способности (човешки и технически ресурс), както и 

опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество 

(4) прилагани системи за управление на качеството, включително сертификати за 

стоките, както и системи или стандарти за опазване на околната среда 

Чл. 36 (1) Доказването на обстоятелствата по предходния член се осъществява с вписване 

в търговския и/или в съответния професионален регистър, удостоверения от банки, справка 

за общия оборот, наличие на застраховка „Професионална отговорност”, списък за 

строителство/доставка/услуга, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 

списък на технически лица, които ще отговарят за контрола на качеството, списък на 

персонала и неговата компетентност. 

(2) Доказателството може да не бъде прието, когато произтича от лице, което има 

интерес, който може да води до облагодетелстване 

Чл. 37 (1) Кандидатите могат да се позовават на капацитета на трети лица, като за тях 

също трябва да се предствавят доказателства, че могат да изпълнят поръчката 
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(2) Кандидатите могат да използват и подизпълнители. В офертата трябва да бъде 

посочен дела, който ще им бъде възложен, както и доказателство за поетите от тях 

задължения. 

(3) Цялата отговорност за изпълнението на поръчката, ако се използват подизпълнители, 

е на избрания изпълнител 

 

Раздел V  

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Чл. 38 (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Тя  се определя въз основа на критерия за възлагане оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите и показатели, 

които включват качествени, екологични и социални аспекти, свързани с предмета на 

поръчката 

(2) Критерият се посочва в обявлението 

(3) Показателите могат да включват:  

- измерител на качество, технически параметри, естетически и функционални 

характеристики, достъпност, социални, екологични и иновативни характеристики 

- организация и професионална компетентност на персонала, когато качеството на 

изпълнението на поръчката зависи от него 

- обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия като дата на изпълнение, начин 

и срок на изпълнение 

Чл.39 Възложителят определя относителната тежест на всеки показател, а когато това е 

обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред 

Чл.40 (1) Възложителят посочва начина за определяне на оценката на всеки показател, 

така че да осигуряват на кандидатите достатъчно информация за правилата и да могат да 

бъдат сравнени и оценени обективно предложенията в офертите 

(2) за количествено определимите показатели се определят стойности в цифри или в 

проценти и се посочва начинът на изчисляване 

(3) за качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът 

за тяхното оценяване 

Чл.41   Когато предложение в оферта е с повече от 20% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок. Не се приема обосновка, свързана с опазване на околната среда, социално и 

трудово право. 

 

Раздел VІ    ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ 

 

 Чл. 42. Стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка става въз основа 

на писмен доклад от ЗДАД до директора, съдържащ: 

• Обосноваване необходимостта от стартиране на процедурата; 

• Средствата предвидени за нейното финансиране в бюджета на учебното заведение. 

• Ориентировъчна стойност на обществената поръчка/ количество на стоките или 

услугите; 

• Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка; 

• Предложение за вида на процедурата, при хипотезата на директно възлага- предложение 

за лицата, до които да бъде изпратена покана; 

• Правно основание за стартирането ú; 

• Като приложение към доклада задължително трябва да има подробна техническа 
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спецификация, технически изисквания, техническо задание и т.н. в зависимост от предмета 

на обществената поръчка, които да бъдат съгласувани и утвърдени, по установения ред. 

Чл. 43. Докладът се съгласува с финансовия контрольор и главния счетоводител, които се 

произнасят по законосъобразността и наличието на бюджетни средства за поемане на 

задължението и се одобрява от директора. 

Чл. 44. (1) В зависимост от вида на процедурата се изпраща обявление до Регистъра за 

обществените поръчки или „Официален вестник” на ЕС с реквизити, съгласно изискванията 

на раздел І и ІІ от ППЗОП. 

(2) По собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, възложителят може 

еднократно да направи промени в обявлението. 

(3) Информацията се публикува и в Профила на купувача в деня следващ изпращането и 

в АОП 

 Чл. 43. (1) Документацията се получава от кандидатите в процедурата по начина и в 

срока определени в Обявлението /поканата/. 

(2) Въпросите от кандидатите, се изпращат на ЗДАД. Той е длъжен да организира 

съответните длъжностни лица, които в срок до 4 дни да изготвят и предоставят отговори на 

поставените въпроси, като изготвят писмата до кандидатите.  

(3) Отговорите на поставените въпроси се изпращат до всички кандидати, които са 

заявили участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора, кой 

е кандидатът, отправил питането. Отговорите се прилагат и към документацията, която се 

получава от други кандидати. 

Чл. 44. (1) Всеки участник има право да представи само една оферта. 

(2) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език 

(3) Оформените в съответствие с изискванията на документацията зявления за 

участие/оферти се предават в определения срок в Деловодството на 164 ГПИЕ, съгласно 

условията на документацията, където се завеждат с входящ номер. 

(4) Оферти, изпратени по пощата след посочения по-горе срок. Доказателство за това е 

датата на пощенското клеймо. Такива оферти няма да бъдат отваряни и допускани до 

участие в процедурата. 

(5) До изтичане на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

кандидат може да промени, допълни или да оттегли заявелнието или офертата си. 

Чл. 45 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или 

участника или от упълномощен от него участник лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с обратна разписка на адреса на Гимназията 

(1) Документите трябва да се комплектовани в непрозрачна опаковка, съдържаща три 

непрозрачни и надписани плика, върху която се посочват наименованието на кандидата, 

адрес за кореспонденция и телефон,както и наименованието на поръчката 

(2) Трите плика съдържат, както следва: 

     1. В Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, са поставени документите и 

информацията по подбор- Единен европейски документ за обществени поръчки 

2. В Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” са поставени 

документи за изпълнението на поръчката-, влючително декларация за съгласие с клаузите на 

проекто договора, декларация за срока на валидност на предложенията, декларация за 

спазени задължения, свързани с данъци, осигуровки, условия на труд 

3. В Плик №3  с надпис „Предлагана цена” е поставено ценовото предложение 

(3) Когато се представят мостри, те трябва да бъдат опаковани отделно 

Чл. 46. Със Заповед на директора на гимназията се създава входящ регистър на 

обществените поръчки, провеждани от училището. Всички документи, свързани с 

провеждането на всяка една обществена поръчка се вписват в регистъра на обществените 
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поръчки, по реда и начина указан в заповедта.  

Чл. 47. При приемането на офертите или заявленията за участие в деловодството върху 

плика с офертата се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването ú. За 

регистрирането им се използва самостоятелен регистрационен индекс. За всяка получена 

оферта на приносителя се издава документ, удостоверяващ подаването на офертата. 

Чл. 48. (1) Директорът назначава комисия за извършване на подбор, разглеждане и 

оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог след изтичане на срока за примане 

на заявленията за участие/офертите.  

(2) В заповедта се определя поименният състав на комисията, сроковете за извършване на 

работата, мястото на съхрание на документите, свързани с поръчката  

(3) Комисията се състои от нечетен брой членове. Решенията се взимат с мнозинство 

(4) Членовете на комисията декларират липса на конфликт на интереси между тях и 

кандидатите 

(5) Действията на комисията се протоколират като резултатите от работата и се отразяват 

в доклад. 

Чл. 49. (1) ЗАТС предава постъпилите в деловодството предложения на председателя на 

комисията преди започване на работата, заедно с цялостната документация по процедурата. 

(2) Комисията се събира на датата, мястото и в часа, указан в заповедта. Работата на 

комисията се ръководи от нейния председател. 

(3) Комисията изготвя протокол, който съдържа проект за решение за избор на 

изпълнител (за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти в 

ограничена процедура) или за прекратяване на процедурата. 

Чл. 50. (1) На първото си заседание комисията отваря предложенията публично и в реда 

на тяхното постъпване и преглежда комплектността на представените документи. При 

отварянето могат да присъстват кандидатите или надлежно упълномощени техни 

представители. Попълва се списък на присъстващите и се полагат подписи. 

(2) Ако някой от участниците не изпрати свои представители, това по никакъв начин не 

се отразява на оценката на неговото предложение. 

(3) Комисията има право да изиска от кандидатите, в определен от нея срок, да 

представят допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението, или 

да бъдат отстранени нередовности и технически грешки в 5-дневен срок. Протоколът се 

публикува в профила на купувача и се изпраща едновременно на всички участници. 

Чл. 51. (1) Комисията отваря пликовете по ред на постъпване. 

(2) Комисията извършва оценка на постъпилите предложения, съгласно изготвената 

„Методика за оценка на предложенията“, или извършва подбор. Ценовото предложение на 

участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря 

 (3) Комисията класира участниците в процедурата, въз основа на изготвен съгласно 

критериите за оценка лист за оценка,  и подготвя протокол, който представя на  директора за 

утвърждаване. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки са равни, с 

предимство се класира офертата с по-ниска предложена цена 

(4) Комисията изготвя доклад, който съдържа реквизитите по чл. 60 от ППЗОП 

(5) В срок 5 работни дни от представяне на доклада на комисията Възложителят със 

заповед обявява класирането по процедурата и определя изпълнителя на обществената 

поръчка/кадидатите, които ще бъдат поканени да представят оферта или прекратява 

процедурата с мотивирано решение на основание чл.110 от ЗОП 

Чл.52 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект или не се е явил нито 

един участник за преговори. Процедурата може да се прекрати и при подадена само една 

оферта 
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- всички оферти или заявления за участие/проект не отговарят на условията 

- първият и вторият участник последователно откажат да сключат договор 

- са установени нарушения при откриването и провеждането ú, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата 

- всички оферти, които отговарят на условията, надвишават финансовия ресурс, който 

възложителят може да осигури 

- отпадне необходимостта от провеждане на продура поради обстоятелства, които 

възложителят не е могъл да предвиди  

Чл.53 Въз основа на заповедта по чл.51, ал.4 от тези правила ЗДАД изготвя 

уведомителни писма до всички кандидати с информация за класирането по процедурата и 

след съгласуване и подписване в десетдневен срок от взимане на решението, в един и същи 

ден го изпраща на всички участници с писмо с обратна разписка и публикува в профила на 

купувача решението и протокола на комисията. 

Чл. 54. Договорът се подписва от директора, главния счетоводител и финансовия 

контрольр. 

Чл. 55. (1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител гаранции, които да 

обезпечат изпълнението на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми- 

парична сума, банкова гаранция, застраховка 

(2) Гаранцията не може да надвишава 5 % от стойността на договора. Посочва се в 

обявлението за откриване на процедура 

(3) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в 

договора. 

 

 РАЗДЕЛ VІІ     

               ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Чл. 56 Възложителят сключва договор с определения изпълнител, който трябва да 

съответства на проекта на договор от проектната документация 

Чл. 57 Договорът съдържа реквизитите по чл. 69 от  ППЗОП 

Чл. 58. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за  

определяне на изпълнител.  

Чл. 59 Договорите с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок не по-

дълъг от 5 години. Не се допуска сключване на безсрочни договори или такива, чиито срок 

автоматично се продължава 

Чл. 60 Договор може да се промени само, ако: 

- това е предвидено в документацията за поръчката 

- поради непредвидено обстоятелства, които налагат допълнителни 

доставки/строителство, които не са включени в първоначалната поръчка, и смяната на 

изпълнител е невъзможна или би предизвикала значителни затруднения 

- се налага замяна на изпълнител с нов, ако първоначалният изпълнител не е в състояние 

да продължи изпълнението на договора 

- изменението не е съществено и не променя цялостния характер на поръчката, но не 

повече от 10% от стойността на договора (5% за строителство) 

Чл. 61 (1) Договорът се прекратява, когато е необходимо съществено изменение на 

поръчката или се установи, че по време на провеждане на поръчката за изпълнителя са били 

налице обстоятелства, поради които е следвало да бъде отстранен от процедурата 

(2) Съществено изменение има, когато: 

- въвеждат се условия, които, ако са били част от процедурата, биха довели до избор на друг 

изпълнител 

- изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на другите 

участници в процедурата 

- изменението засяга предмета или обема на договора 

- изменението е за повече от 50% от стойността на основния договор 
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Чл. 62 Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представител на възложителя и изпълнителя 

Чл. 63 (1)  Възложителят изпраща уведомление за приключване на договор по образец до 30 

дни след изпълнение /прекратяване на договора. 

(2) Договорът се счита за изпълнен с предоставяне на уговорения резултат или извършено 

последното дължимо плащане, в зависимост от това кое е последно и от датата, от която 

започва да тече уговореният гаранционен срок, когато изпълнителят е обвързан с 

гаранционен срок 

Чл.64  Срокът за обжалване е 10 дни по реда на част ШЕСТА от ЗОП 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ДОСИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА. КОНТРОЛ. 

 

РАЗДЕЛ І. 

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Чл. 65. За всяка обществена поръчка ЗДАД изготвя досие, което включва: 

1. Справка за потребностите през предстоящата финансова година, от която изхожда 

предложението за конкретната обществена поръчка; 

2. План за обществените поръчки, в които е включена съответната обществена поръчка; 

3. Решение за откриване на съответната процедура за възлагане на обществена поръчка и 

документацията за нея; 

4. Заповед за назначаване на комисия; 

5. Писма до АОП 

6. Решение за определяне на кандидатите, които да бъдат поканени за участие в 

ограничената процедура. 

7. Протокол от дейността на комисията. 

8. Уведомителни писма  за отваряне на ценовите оферти. 

9. Декларации за липса на конфликт на интереси 

10. Покана за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка. 

11. Решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

12. Уведомителни писма до кандидатите в процедурата, с които им се изпраща 

решението за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване. 

13. Копие от договора за възлагане на обществената поръчка, заедно с всички 

приложения към него. 

14. Подадени искови молби, ако има такива. 

15. Информация до Агенцията по обществени поръчки по повод прекратяване на 

процедурата. 

16. Информация до Агенцията по обществени поръчки относно сключения договор. 

17. Документ, с който се определя лицето, което да следи изпълнението на договора. 

18. Други относими документи. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Чл. 66. До изтичане на срока за подаване на предложенията цялата документация по 

подготовката на процедурата се съхранява при ЗДАД. 

Чл. 67. По време на работата на комисията цялата документация, заедно с постъпилите 

предложения се съхранява от председателя на комисията.  

Чл. 68. Окомплектованите по реда на чл.65 досиета на обществените поръчки се 

съхраняват от ЗДАД. След изпълнение на договора досиетата се архивират за срок от пет 

години, като в описа се посочва датата на изпълнение на договора. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Чл. 69. (1) Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от Директора  и 

ЗДАД  

 (2) Главният счетоводител отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на 

договорите, като следи за наличието на вземания и задължения по тях, като главници, 

лихви, неустойки и други финансови задължения и тежести. 

(3) Външният контрол се осъществява от АОП, както и от финансиращите институции 

Чл. 70 За нарушения на ноомативните актове се дължи административна отговорност, 

съгласно чл. 247-261 от ЗОП 

 

   ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕ/ДОСТАВЧИК ЗА СТОКИ/ДЕЙНОСТИ 

НА НИСКА СТОЙНОСТ 

Чл. 71 Възлагането на поръчка на ниска стойност се осъществява при спазване на 

следните стъпки: 

1. Съставяне на доклад от ЗДАД за необходимостта от закупуването на конкретна 

стока/дейност. Може да бъде придружен от предписания на контролни органи или 

друга аргументация. Адресиран е до директора и съдържа описание на предмета на 

поръчката. Ако е ремонт- съответните дейности и тяхното количество по видове. 

2. Съставяне и изпращане на покана до най-малко трима доставчици на стоката/услугата 

3.   Получаване на оферти, които съдържат данни за лицето, ценово предложение, 

количествено-стойностна сметка и срок на валидност на офертата. Офертите се 

завеждат във входящ дневник 

4. Сключване на договор за доставка на стоката/услугата. Договорът се съгласува с 

финансовия контрольор 

5. Съставяне на приемно-предавателен протокол за действително извършена работа 

6. Съставяне на фактура за заплащане с приспадане на авансови суми, ако има такива 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите 

Вътрешни правила се възлагат на ЗДАД.  

§2. Всички въпроси, извън тези правила, се уреждат според разпоредбите на ЗОП. 

§3. Тези Вътрешни правила са утвърдени са със Заповед № 184/ 19.12.2018 г. на Директора 

на 164  ГПИЕ.  

§4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

 

От .................................................................... с ЕГН ............................................ и лична 

карта № ......................................., издадена на ..................от МВР, гр. ...............................на 

длъжност:................................в  

 

Долуподписаният (ата) ...................................................... декларирам, че: 

1. Нямам материален интерес от възлагането на определен кандидат на обществената 

поръчка, открита с Решение №.....от ......г. на директора на 164 ГПИЕ; 

2. Не съм свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата по 

възлагане на малката обществена поръчка, открита с Решение № ....... от .............. г. на 

директора на 164 ГПИЕ, или с посочените от него подизпълнители, или с членове на 

техните управителни или контролни органи; 

3. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал(а) във връзка с работата ми в 

назначената от директора на 164 ГПИЕ комисия за провеждане на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка, открита с Решение № .......от ..........г. на директора на 164 ГПИЕ; 

4. При настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по предходните точки за 

срока на провеждане на процедурата по малката обществена поръчка, открита с Решение 

№........ от .......... г. на директора на 164 ГПИЕ, ще декларирам променените обстоятелства, 

за което писмено ще уведомя директора на гимназията 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Декларатор: 

Дата: .......................г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ КАНДИДАТИ 

 

№ по ред: ................................................ 

 

КАНДИДАТ (име) :...................................................................................................... 

 

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО КАНДИДАТА БЕЛЕЖКИ (законен представител или 

пълномощник) .............................................................................................................. 

 

ПОДПИС: .............................................. 

Председател на комисията: ......................................................................................... 

/име и подпис/ 

Член: .............................................. 

/име и подпис/ 

Член:............................................... 

/име и подпис/  

 


