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Раздел І 

Общи положения 

 

 

Чл. 1.(1) Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 8б от Закона за 

обществените поръчки и уреждат:   

            1. Условията и редът за планиране и организация на провеждането на 

процедурите по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в Областна 

администрация Стара Загора.  . 

 2. Редът и начинът за изготвяне на документите при провеждане на процедура 

по възлагане на обществена поръчка.               

 3. Контрол по изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

 4. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане 

на поръчките, възлагани от Областна администрация Стара Загора. 

      Чл.2.(1) Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, 

доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект.   

              (2) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат 

задължения по изпълнение на дейностите, включени в нея.   

              (3) При разработването на Вътрешните правила са съобразени разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

 

Раздел ІІ 

Планиране на обществените поръчки 

 

 Чл.3. (1) Процесът по планиране на обществените поръчки се осъществява 

едновременно с разработването на проекта на бюджета на Областна администрация 

Стара Загора за следващата година. 



 

 (2) Планирането се осъществява въз основа на мотивирани предложения от 

директорите на дирекции, съдържащи информация за необходимостта от извършване 

на строителство, осъществяване на доставки на стоки и/или предоставяне на услуги.  

 (3) С цел планиране на средства в проекта на бюджета на Областна администрация 

Стара Загора за следващата бюджетна година, в срок до 1 септември на текущата 

година, вземайки предвид предложенията на директорите на дирекциите, главният 

секретар представя на Областния управител мотивиран доклад за необходимостта от 

възлагане на обществени поръчки, подлежащи на финансиране през следващата 

бюджетна година, като за всяка поръчка се посочва: 

 1. описание обекта на обществената поръчка; 

 2. обща прогнозна стойност на обществената поръчка. 

 (4) В срок до 15 дни след утвърждаване на бюджета на Областна администрация, 

главния секретар, съвместно с директорите на дирекции, изготвят и представят на 

Областния управител  план-график на обществените поръчки за утвърждаване, които 

следва да бъдат възложени през текущата година. 

 Чл.4. (1) Въз основа на утвърдения план-график, експерт „Обществени поръчки” 

подготвя и представя за подпис на Областния управител предварителното обявление по 

чл. 23 от ЗОП. Предварителното обявление се публикува от Експерт „ИОТ” в профила 

на купувача и в същия ден Експерт „ОП” изпраща по електронен път съобщение до 

Агенцията по обществени поръчки – за вписване в Регистъра на обществените поръчки, 

и при определени в ЗОП условия, до Службата за публикации на Официален вестник на 

Европейския съюз.  

 (2) След утвърждаването на план-графика, включването на нови процедури за 

възлагане на обществени поръчки се допуска по изключение, след мотивирано 

предложение от директора на дирекция, в чийто обхват от функционални задължения 

попада обекта на обществената поръчка до главния секретар, съгласувано от 

финансовия контрольор за наличие на бюджетни кредити. 

 (3) При необходимост от възлагане на обществена поръчка, при която основанията 

за провеждане на процедурите не биха могли да бъдат предвидени, главният секретар 

уведомява с писмен доклад Областния управител, въз основа на мотивирано 

предложение от директора на дирекция, за която възниква нуждата от строителство, 

доставка или услуга. 

 (4) Копие от утвърдения план-график се предоставя на директорите на дирекции за 

сведение и/или изпълнение. 



 

 (5) Контролът по изпълнение на план-графика се осъществява от главния секретар 

на Областна администрация. 

 

Раздел ІІІ 

Органи и компетентност при провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки 

 

      Чл.5. (1)  Областният управител – Възложител на обществените поръчки лично или 

чрез упълномощен свой Заместник областен управител: 

              1. Отговаря за цялостна защита на интересите на Областна администрация 

Стара Загора и упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки;   

              2. Подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената 

документация, обявлението и решението за обществената поръчка след тяхното 

съгласуване по реда, определен в настоящите Вътрешни правила;   

              3. Подписва заповедта за назначаване на комисия /жури при конкурс за проект/ 

за получаването /при публична покана/, отваряне, оценка и класиране на постъпилите 

оферти;   

              4. Подписва заповедта за удължаване на срока за подаване на оферти;   

              5. Запознава се с протокола, съответно утвърждава протокола (когато това е 

необходимо) от работата на комисията, назначени за отваряне и оценка на постъпилите 

офертите, като въз основа на това подписва решението за класиране и определяне на 

изпълнител/и на обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване на 

процедурата; 

              6. Подписва поканата за представяне на оферти в случаите на ограничена 

процедура;   

              7. Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка; 

              8. Подписва документи и други актове, свързани с контрола по изпълнение на 

поетите с договора за възлагане на обществена поръчка задължения; 

 (2) Областният управител – Възложител на обществените поръчки  или 

упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на 

комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При 

осъществяване на този контрол, възложителят проверява само съдържанието на 



 

съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и 

предварително обявените условия на обществената поръчка. 

(3) В случай, че при контрола по предходната алинея се установят нарушения в 

работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на 

процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им. 

(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. 

Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в 

протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.  

Чл.6. Главният секретар на Областна администрация Стара Загора отговаря за 

законосъобразността на провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки 

и поеманите задължения, като:    

              1. Съгласува докладите за откриване на процедура за провеждане на 

обществена поръчка;   

              2. Съгласува решенията за откриване на процедурата, обявленията и 

изготвената документация;  

              3. Съгласува заповедта за назначаване на комисия за получаването на 

офертите/при публична покана/, разглеждане и оценка на постъпилите оферти;   

              4. Съгласува заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения;  

              5. Съгласува решенията за класиране и определяне на изпълнител/и на 

обществената поръчка, респективно – решенията за прекратяване на процедурата;  

 6. Съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка; 

              7. Осъществява координация и контрол по изпълнение на задълженията в 

настоящите правила от служителите в Областна администрация Стара Загора.  

               Чл. 7. Директора на Дирекция „АКРРДС”  при Областна администрация 

Стара Загора: 

              1. Осъществява контрол, координация и съдействия при провеждане на 

процедурите по възлагане на обществени поръчки; 

              2. Съгласува докладите за откриване на обществени поръчки; 

              3. Обезпечава дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и на служителите ангажирани в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка; 

              4. Съгласува документация; 

              5. Съгласно чл. 44, ал. 10 от ЗОП, в срок до 31 март на всяка година, следваща 

отчетната, организира и контролира изпращането на обобщена информация по образец, 



 

утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички разходвани средства във 

връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 на ЗОП; 

              6. Следи за точното, своевременно и качествено изпълнение на задълженията 

по договора за възлагане на обществена поръчка. 

              Чл.8. Главния юрисконсулт при Областна администрация Стара Загора:  

(8) Приема и разпределя постъпващите доклади за откриване на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, заедно с експерт 

„ОП” определя вида на процедурата, както и необходимостта от 

изпращане на информация до ОВ на ЕС. Главния юрисконсулт 

определя: 

• Отговорник по процедурата – служител от Дирекцията – заявител, с 

компетенции в областта на предмета на обществената поръчка; 

• Срок за изготвяне на документацията, обявлението и решението за 

откриване на обществена поръчка, съответно и поканата; 

              2. Съгласува решението за откриване на процедурата и документация; 

              3. Съгласува заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите предложения;   

              4. Съгласува заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения;  

              5. Съгласува решението за класиране и определяне на изпълнител/и на 

обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване на процедурата; 

              6. Контролира за своевременното изпращане на обявление, решение и 

информация за сключени договори за обществени поръчки до Агенцията по 

обществени поръчки за вписването им в електронния регистър и публикуването им в 

Профила на купувача;  

              7. Съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка; 

              8. Съгласува документи и други актове, свързани с контрола по изпълнение на 

поетите с договора за възлагане на обществена поръчка задължения; 

              9.   Предприема необходимите действия по съдебно и извънсъдебно уреждане 

на отношенията, в случаите на неизпълнение на задълженията по договора за възлагане 

на обществена поръчка.  

              Чл.9.  Главният счетоводител при Областна администрация Стара Загора: 

                 1. Подписва съвместно с Областния управител всички договори за възлагане 

на обществена поръчка; 



 

 2. Контролира финансовото изпълнение на договора, контролира точното и 

вярно счетоводно отразяване на финансовите взаимоотношения, и своевременно 

уведомява директора на дирекция „АПОФУС” в случаите на забава или друго 

финансово неизпълнение; 

               3. Контролира навременното и точно освобождаване на гаранциите. 

   Чл.10. Финансовият контрольор при Областна администрация Стара Загора: 

  1. Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и 

извършване на разход   

               2. Попълва и подписва контролните листи за предварителен контрол   

               3.При извършване на разплащане по договорите се произнася по 

съответствието на разхода с поетото задължение.   

               4. При планиране на разплащане на стойност по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОП 

одобрява планирания разход преди съгласуване на доклада от Главния секретар и преди 

издаването на фактура.   

               5. Одобрява докладите за откриване на процедура за провеждане на 

обществена поръчка (произнася се относно бюджетното осигуряване на разхода по 

поеманото задължение); 

               6. Осъществява последващ контрол по изпълнението на сключените 

договори за възлагане на обществена поръчка, относно изпълнение на задълженията, 

своевременно и вярно счетоводно отразяване на финансовите взаимоотношения и др.; 

             7. При извършване на разплащане по договорите се произнася по 

съответствието на разхода с поетото задължение, съобразно договореното, като 

своевременно информира Областния управител за постъпили фактури на стойности 

надвишаващи договореното с изпълнителя. 

       Чл.11.(1) Определеният от Главния юрисконсулт служител за провеждане на 

процедурата заедно с Експерт „ОП” има следните задължения:  

   1. Изготвят и окомплектоват документацията в срока, определен от Главния 

юрисконсулт. При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка 

възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, 

на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при 

критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при 

конкурсите за проект, да 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 от ЗОП или други, чрез 

възлагане в съответствие с този закон. Документите по изречение второ се подписват от 

лицата, които са ги изработили. 

1.1.Външен експерт, участвал в изготвяне на техническите спецификации и 

на методиката за оценка на офертите в документацията за участие не може да: 

- бъде включен в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект; 

- участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на 

обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако 

документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в 

процедурата. 

           2. Отговарят за точното определяне на правните основания за откриване на 

процедурата и законосъобразното й провеждане с оглед защита на интересите на 

Областна администрация Стара Загора; 

               3. След съгласуване и утвърждаване на изготвената документация Експерт 

„ОП” организира изпращането на обявление, решение и информация за сключени 

договори за обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки за вписването 

им в електронния регистър и съответно до Европейската комисия, в предвидените от 

закона случаи. Предоставя на Експерт „ИОТ” необходимата информация за поръчката, 

за да я публикува в профила на купувача, представляващ обособена част от 

електронната страница на администрацията; 

              4. Експерт „ОП” обезпечава процеса на закупуване на документация ако е 

предвидено;   

              5. Определеният за отговорник на процедурата съвместно с Експерт „ОП” 

изготвят отговори по постъпили запитвания от заинтересовани лица  в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка; 

              6. Определеният за отговорник на процедурата и Експерт „ОП” уведомяват 

Главния юрисконсулт за всички възникнали проблеми в хода на провеждане на 

процедурата;   



 

              7. Експерт „ОП” подготвя заповед за назначаване на комисия за 

получаване/при публична покана/, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти;   

              8. Експерт „ОП” уведомява състава на комисията за разглеждане, оценка и 

класиране  на офертите за датата, мястото и часа на провеждане на заседанието й;  

 9. Експерт „ОП” подготвянето на образци-декларации за членовете на 

комисията по смисъла на чл. 35 от ЗОП; 

              10. Определеният за отговорник на процедурата съвместно с Експерт „ОП” 

изготвят протоколите от заседанията на комисията за разглеждане, оценка и класиране 

постъпилите оферти; 

              11. Експерт „ОП” изготвя решението за класиране и определяне на 

изпълнител/и на обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване на 

процедурата; 

              12. Експерт „ОП” изготвя договора за възлагане на обществена поръчка;   

              13. След приключване на процедурата Експерт „ОП” предава цялата 

документация на обществената поръчка за съхранение на лицето, което отговаря за 

архива и съхранението на досиетата; 

              14. Определеният за отговорник на процедурата съвместно с Експерт „ОП” 

съдействат по съдебно и извънсъдебно уреждане на отношенията, в случаите на 

неизпълнение на задълженията по договора за възлагане на обществена поръчка.  

 Чл.12 Служителя в Гише „Деловодство и информация” на Областна администрация 

Стара Загора: 

              1. Отговаря за полагането на входящи и изходящи регистрационни номера на 

всички документи, заповеди, решения и кореспонденция, свързани с провеждането на 

обществената поръчка; 

              2. Своевременно изпращат с обратна разписка документи, заповеди, обявление, 

решения и други документи, свързани с провеждането на обществената поръчка, до 

съответните държавни органи, физически лица и юридически лица; 

              3. Приемат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, 

като задължително съблюдават следното: 

                   а/ Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик; 

                   б/ Върху плика да са отбелязани име/фирма на кандидата, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата 

е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася; 



 

                   в/ При приемане на офертата върху плика отбелязват входящ номер, дата и 

час на постъпване. 

 4. При приемане на офертите вписва входящият им номер във входящ 

регистър. 

 5. Съхранява офертите в предназначен за целта шкаф под ключ, до датата на 

отварянето им. След което ги предава на възложителя  с протокол подписан от двете 

страни. 

 6. Осъществяват обмен на информация и данни със служителите ангажирани 

с процедурите по провеждане на обществени поръчки, с цел осъществяване на 

регистрация на документооборота. 

 

Раздел ІV 

Подготовка на документация за участие при възлагане на обществени поръчки с 
процедура по ЗОП или чрез публична покана 

 
 

 Чл.13 (1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която 

предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осем а” от ЗОП чрез 

публична покана. 

 (2) Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има 

задължителното съдържание по чл. 28 от ЗОП 

 (3) Документацията за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на 

глава осма „а” от ЗОП включва публична покана по образец. Към поканата се прилагат 

технически спецификации и проект на договор. 

 (4) Лицето определено за отговорник по процедурата заедно с експерт „ОП”, 

изготвят задание, което включва: 

1. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции ако 

има такива; 

2. Място и срок за изпълнение на поръчката, както и гаранционни условия, ако се 

предвиждат; 

3. Технически спецификации, вкл. Инвестиционни проекти при обществени поръчки за 

строителство, когато такива се изискват; 

4. Критериите за подбор на участниците (ако се предлагат такива) и документи по чл. 

50 и чл. 51 от ЗОП, с които се доказва съответствие с тях; 

5. Условия и начин на плащане; 



 

6. Критерий за оценка на офертите, а при критерий „икономически най- изгодна 

оферта” – показатели за оценка, относителната им тежест и методика, съдържаща точни 

указания за формиране на оценката по всеки показател. 

 (5)Възложителят е длъжен да осигури в изработването на техническите 

спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в 

процедурата при критерий „икономически най-изгодна оферта”, както и на 

конкурсните програми при конкурсите за проект, да 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 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП. 

 (6)При липса на такъв служител в дирекцията – заявител, съответният 

директор отправя искане до главния секретар за привличане на външен експерт. 

Главния секретар мотивира в доклад до Областния управител, необходимостта от 

ангажиране на външен експерт от Списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. 

 (7)Въз основа на доклада, Областния управител възлага на външен експерт 

подготовката на задание за възлагане на обществената поръчка по реда определен в 

закона. Приемането на работата на външния експерт се извършва от директора на 

дирекцията – заявител.  

 Чл. 14 (1) Изготвеното и съгласувано задание се предоставя на Експерт „ОП” за 

подготовка на документация  за процедура по ЗОП или за възлагане с публична покана 

по реда на глава осем „а” от ЗОП. 

 (2) Въз основа на заданието се подготвя проект на документация за участие, 

която включва: 

1. При провеждане на процедура по ЗОП: 

• Решение за откриване на процедура по образец; 

• Обявление за обществена поръчка по образец (при процедурите, които го 

изискват) или покана за участие (при процедурите, които го изискват) 

• Указание за участие в процедурата, вкл. Списък с необходимите документи, 

образци на декларации и други, ако такива се изискват; 

• Технически спецификации, съобразно заданието; 

• Методика за оценка на офертите, съобразно заданието, когато критерият за 

оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”; 



 

• Образец техническо и ценово предложение; 

• Проект на договор; 

2. при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана: 

• Публична покана по образец; 

• Указания за участие, вкл. Списък с необходимите документи, образци на 

декларации и други, ако такива се изискват; 

• Технически спецификации, съгласно задание 

• Методика за оценка на офертите, съобразно заданието, когато критерият за 

оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”; 

• Образец на техническо и ценово предложение; 

• Проект на договор. 

(3) Окомплектованата документация се съгласува от отговорника по 

процедурата, Финансов контрольор, Главен юрисконсулт,  директора на 

дирекция „АКРРДС”, Главен секретар и се представя за подпис на Областния 

управител или упълномощено от него лице. 

 
Раздел V 

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП 
 

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

на обществена поръчка по ЗОП, експерт „ОП” отговаря за: 

1. Изпращане за публикуване в „Официален вестник” на ЕС на обявлението за 

обществена поръчка, при наличие на основание за това; 

2. Изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки  на решението и 

обявлението за обществената поръчка; 

3. Изпращане до АОП на покана за участие при предвидените в закона случаи, 

както и на утвърдената методика за оценка на офертите при процедури по ЗОП, 

на които е упражнен предварителен контрол по чл. 20 „а” от  ЗОП и критерия за 

оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта”; 

4. Изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до 

лицето/лицата, посочени в решението за откриване на процедурата; 

5. Предоставя на експерт „ИОТ” за публикуване в профила на купувача под 

формата на електронни документи:  

• предварителни обявления; 

• решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки; 



 

• документации за участие в процедурите; 

• решения за промяна в случаите по чл. 27 „а”, ал. 1 от ЗОП и променената 

документация; 

• разяснения по документации за участие; 

• покани за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен 

диалог и договаряне с обявление; 

• протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно 

с приложенията към тях 

• решенията по чл. 38 от ЗОП 

• информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане 

на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедурите 

за възлагане на обществени поръчки; 

• договорите за обществени поръчки заедно със задължителните 

приложения към тях; 

• договорите за подизпълнители и допълнителни споразумения към тях; 

• рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към 

тях; 

• допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени 

поръчки; 

• информация за датата, основанието и размера на всяко извършено 

плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за 

подизпълнение, включително за авансовите плащания; 

• информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване 

на договорите; 

• информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или 

задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор; 

• публичните покана по чл. 101 „б” от ЗОП заедно с приложенията към тях; 

• вътрешните правила по чл. 8 „б” от ЗОП 

• становищата на изпълнителния директор на агенцията по обществени 

поръчки в отговор на запитвания от възложители; 

• одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от 

осъществяване на предварителен контрол върху конкретната процедура 



 

за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме 

някоя от препоръките – и мотивите за това; 

• всякаква друга полезна обща информация , като лице за контакти, номер 

на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други 

документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22 „г” 

от ЗОП. 

6. Окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие ако е 

необходимо. 

Чл. 16 (1) Ако при служителя в Гише „Деловодство и информация” на Областна 

администрация постъпят писмени предложения от заинтересовани лица за промени в 

обявлението и/или документацията поради наличие на незаконосъобразни условия, 

пропуски или явна фактическа грешка, те незабавно се докладват на Главния секретар, 

който ги насочва към Експерт „ОП” и Главния юрисконсулт, за преценка относно 

наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.  

(2) При положително становище относно необходимостта от изменение на 

условията на поръчката в допустимите от закона граници, се изготвя проект на решение 

за промяна по образец, който след съответното съгласуване се подписва от Областния 

управител и се изпраща от Експерт „ОП” за вписване в РОП. 

Чл. 17 (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за 

разяснения по документацията за участие, те незабавно се докладват на Главния 

секретар и се насочват към Експерт „ОП” и лицето изготвило техническото задание, за 

подготовка на отговор. 

(2) Писмените разяснение се подготвят, изпращат се и се публикуват при условията 

и сроковете предвидени в ЗОП. 

(3) След подписване от Областния управител на всяко дадено писмено разяснение 

по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като същото се 

публикува от Експерт „ИОТ” към съответния раздел в профила на купувача.  

Чл. 18 (1) Офертите или заявленията за участие независимо от вида на процедурата  

се приемат от „Деловодството” на Областна администрация Стара Загора. 

(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, 

служителят в Гише „Деловодство и информация” задължително отбелязва във входящ 

регистър следните данни: 

1. предмет на обществената поръчка; 

2. име/наименование на кандидата/участника; 



 

3. пореден номер; 

4. дата и час на получаване. 

 (3) Служителят в Гише „Деловодство и информация” издава на преносителя на 

офертата/заявлението за участие  документ, в който са отбелязани поредния номер, 

датата и часът на получаване. 

(4) Не се приемат и незабавно се връщат от служителя в Гише „Деловодство и 

информация” оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на 

крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

(5) Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват от Главния 

секретар до датата на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата, 

когато се предават на председателя й. 

Чл. 19 (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на 

Областния управител. Заповедта се изготвя от Експерт „ОП” и се съгласува от  Главния 

юрисконсулт, Директорът на дирекция „АКРРДС” и Главния секретар, след което се 

подписва от Областния управител на област Стара Загора. 

(2) Комисията за провеждане на всяка процедура се определя съгласно чл. 34 от 

ЗОП. 

(3) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или 

заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива попълват 

декларации за съответствие  на  обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на 

изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП. 

(4) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че вземат 

участие в работата на комисията на мястото на титулярен член. 

Чл. 20 (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по 

ЗОП, председателят й предава с приемо – предавателен протокол на Областния 

управител всички съставени протоколи, както и доклад, когато е предвидено 

изготвянето на такъв, съгласно ЗОП. 

(2) След утвърждаване на протоколите от Възложителя, същите заедно с 

приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от експерт „ИОТ”. 

(3) Възложителят може да упражни правото си на контрол върху работата на 

комисията преди издаване на решение, съгласно чл. 36 „а” от ЗОП.  

Възложителят се произнася по един от следните начини: 



 

• Разпорежда изготвяне на проект на решение за класиране и определяне на 

изпълнител; 

• Дава писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода 

на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени без това да налага 

прекратяване на процедурата. Указанията на Възложителя са задължителни 

за комисията. 

• Разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата 

при наличие на основания по чл. 39 от ЗОП. 

(4) Проекта на решение се изготвя от експерт „ОП”, съгласува се от Главния 

юрисконсулт и се представя за подпис на Възложителя. 

Чл. 21 (1) Издаденото от Възложителя решение за класиране и определяне на 

изпълнител или за прекратяване на процедурата се изпраща на 

кандидатите/участниците, от експерт „ОП”. Публикува се в съответния раздел в 

профила на купувача от Експерт „ИОТ”. 

(2) На определения за изпълнител участник, заедно с решението за класиране се 

изпраща и писмо- покана за сключване на договор, в което се посочват документите, 

които трябва да бъдат представени от него, изготвено от експерт „ОП” и съгласувано от 

Главния юрисконсулт. 

Чл. 22 (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за 

участие, Експерт „ОП” и Главния юрисконсулт следят за спазване срока за 

освобождаване на гаранциите и своевременно уведомяват Директора на дирекция 

„АПОФУС” и Главния счетоводител за необходимостта да бъдат освободени или 

задържани гаранциите участниците.  

Раздел VІ 
Сключване на договор за обществена поръчка 

 
 Чл. 23 (1) Договорът се изготвя от Експерт „ОП”, като се окомплектова с 

необходимите приложения. Представя са за  съгласува се от Главния юрисконсулт, 

Финансов контрольор, Директора на дирекция „АКРРДС” и Главния секретар и се 

подписва съвместно от Областния управител на област Стара Загора и Главния 

счетоводител.  

(2) Договорът се сключва в четири екземпляра – един за изпълнителя и три за 

Областна администрация, както следва: един за деловодството, един за дирекция 

„АПОФУС” и един към досието на поръчката. При сключване на договора 

изпълнителя задължително представя документ за внесена гаранция за добро 



 

изпълнение, документите съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП или чл. 48, ал. ал. 3, 4 и  5 от 

ЗОП. 

 (3) Експерт „ОП” подготвя информация за сключен договор съгласно образци, 

изготвени от изпълнителния директор на Агенцията по обществените поръчки. 

Информацията за сключен договор се съгласува от Главния юрисконсулт, от Директора 

на дирекция «АКРРДС» и се подписва от Областния управител на област Стара Загора. 

Експерт „ОП” изпраща за вписване в РОП , информацията за сключен договор, не по-

късно от 30 дни от сключване на договора или рамковото споразумение. 

 
 

Раздел VІІ 
Правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по реда на 

Глава осма „а” 
  

 Чл.24 (1)При възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4  от ЗОП възложителят 

събира оферти с публикуване на публична покана, а съдържанието на офертата се 

представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите се входират в Гише „Деловодство и 

информация” на Областна администрация Стара Загора. 

 (2) Подготовката на публичната покана и документите към нея се извършва по 

реда на раздел ІV от настоящите правила. 

 Чл. 25 (1) След утвърждаване от Областния управител на публичната покана, 

експерт „ОП” я публикува на Портала на обществените поръчки с електронен подпис, 

като упълномощен потребител. В същия ден предоставя в електронен вариант на 

експерт „ИОТ”  публичната покана и приложенията към нея за публикуване в профила 

на купувача. 

 (2) Експерт „ОП” предоставя публичната покана в деня на публикуването й на 

Експерт „ВО”, който своевременно да изпрати електронно съобщение до средствата за 

масово осведомяване – Българска телеграфна агенция, три печатни издания и трима 

лицензирани радио-телевизионнни оператори, като направи разпечатки с електронните 

адреси на адресатите на  съобщението, които предава за съхранение на Експерт „ОП”. 

    (3) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от 

Комисия, назначена със заповед от възложителя. Заповедта се издава непосредствено 

след публикуване на публичната покана. В комисията се включва най – малко едно 

лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. 

След получаване на офертите от служител на Гише „Информация и деловодство”, 



 

членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 

4 от ЗОП. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по 

един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 

предложения. След което публичната част от заседанието приключва. 

(4) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана. 

(5) Офертите, за които е установено, че не отговарят на изискванията на 

възложителя, определени в публичната покана и приложенията към нея, не подлежат на 

оценяване. 

(6)Оценяването на офертите се извършва по обявения в публичната покана 

критерий, като правилото на чл. 70 от ЗОП не се прилага. 

(7) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците. В него се отразяват всички извършени 

действия и взети решения, както и мотивите за това. Протокола се представя на 

възложителя за утвърждаване.  След което експерт „ОП”  го изпраща на участниците  и 

го предоставя в електронен вариант на експерт „ИОТ”, за да бъде публикуван в 

профила на купувача в същия ден.   

 Чл. 26 (1) Когато е утвърден протокола от разглеждане и оценка на офертите, 

получени въз основа на публична покана и в него се съдържа класиране на 

участниците, експерт „ОП” подготвя проект на договор, който съответства на 

приложения в документацията проект, допълнен със всички предложения от офертата 

на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Договорът се 

окомплектова с необходимите приложения и се представя за съгласуване от Финансов 

контрольор, Главния юрисконсулт, Директорът на дирекция „АКРРДС” и Главния 

секретар и се подписва съвместно от Областния управител на област Стара Загора и 

Главния счетоводител. 

 (2) При сключване на договор определеният за изпълнител представя 

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства 

в публичен регистър ли предоставянето им служебно на Възложителя, и декларации за 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 



 

(3) Експерт „ОП” предоставя в електронен вариант на експерт „ИОТ” за 

публикуване в профила на купувача договора и допълнителните споразумения към 

него. При наличие на допълнителни споразумения, договори за подизпълнители, 

документи свързани с разплащанията  и прекратяване или изпълнение на договора, 

документи, удостоверяващи освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за 

изпълнение, Експерт „ОП” ги предава под формата на електронни документи на 

Експерт „ИОТ” за публикуване в профила на купувача, при спазване сроковете 

предвидени в ЗОП. 

 Чл. 27 (1) Когато стойността на обществената поръчка не изисква изборът на 

изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането 

се извършва пряко и не се прилагат разпоредбите на ЗОП. 

 Чл. 28 (1) Експерт „ОП” съвместно със служители от дирекция „АПОФУС” 

изготвят обобщена информация, съгласно чл. 44, ал. 10 от ЗОП. Информацията се 

изготвя по утвърден образец, който Експерт „ОП” попълва и изпраща за вписване в 

РОП най- късно до 31 март на всяка година. 

 
Раздел VІІІ 

Контрол по изпълнение на договорите 
  

 Чл. 29 (1) При осъществяване на контрола Директора на дирекцията – заявител 

следи за навременното, точно, качествено и законосъобразно изпълнение на 

задълженията на договора от страна на изпълнителя. 

              (2) Директора на дирекция „АПОФУС” осъществява контрол за срочното, 

точно и законосъобразно изпълнение на задълженията на договора от Областна 

администрация Стара Загора, като следи за навременното извършване на плащания и 

осчетоводяване. 

              (3) Директорът на дирекция „АКРРДС” осъществява контрол по правилното, 

навременно и точно комплектоване на досиетата за обществени поръчки и воденето на 

регистрите. 

              (4) В случай на нужда, породена от спецификата на предмета на поръчката, 

Директора на дирекцията – заявител, изготвя заповед за комисия за приемане на 

извършената работа – резултат от изпълнената обществена поръчка. 

              (5) В случай на нужда, породена от спецификата на предмета на поръчката, при 

контрола за изпълнение на договора Директора на дирекция „АКРРДС” осигурява 

ползването на външни експерти. 



 

              Чл.30 При осъществяване на контрола по изпълнение на задълженията по 

договора за възлагане на обществена поръчка Директора на дирекцията – заявител: 

 (1) Изготвя писмен доклад до Главния секретар и Областния управител на 

област Стара Загора, в който посочва извършените до момента работи (услуги, 

дейности, доставки), определя изпълнени ли са в срок или не задълженията по договора 

за обществена поръчка, посочва осъществените плащания и въз основа на кои 

счетоводни документи, посочва наличието/липсата на проблеми и спънки при 

изпълнение на поръчката, след изтичане на срока на изпълнение на обществената 

поръчка; 

              (2) В случай, че с доклада се констатира неизпълнение на задълженията по 

договора за възлагане на обществена поръчка, екземпляр от него се връчва и на 

Главния юрисконсулт. 

              Чл. 31. (1) Експерт „ОП” осъществява контрол по изпълнението на договорите 

като: 

1. Комплектова досиетата на обществените поръчки и тези по чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП; 

2. Текущо следи сроковете на договорите за възлагане на обществени поръчки 

и тези по чл. 14, ал. 4 от ЗОП; 

 (2) При договори за обществени поръчки с продължително (периодично) 

изпълнение, с писмен доклад до Директора на дирекцията – заявител, Главния секретар 

и Областния управител на област Стара Загора, информира за изтичане срока на 

договора 3 месеца преди това. 

 (3) При договори за обществени поръчки, които не са с продължително 

(периодично) изпълнение, с писмен доклад до Директора на дирекцията – заявител, 

Главния секретар и Областния управител на област Стара Загора, информира за 

изтичане срока на договора 10 дни преди това. 

 (4) Организира изпращането на информация по образец изготвен от 

изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, за приключилото 

изпълнение на договора до Агенцията по обществени поръчки за вписването им в 

електронния регистър.  

 

 

 

 



 

Раздел ІХ 

Съхранение и комплектоване на досиетата на обществените поръчки  

 

              Чл. 32.(1) За всяка проведена процедура по възлагане на обществена поръчка се 

съставя досие, което включва цялата документация по процедурата. 

              (2) До сключване на договора цялата документация по обществената поръчка 

се съхранява от Експерт „ОП”, след което се комплектова, като се изготвя опис.  

              (3) Досието на обществена поръчка по чл. 14, ал.4 от ЗОП, проведена чрез 

публикуване на публична покана, съдържа минимум следните документи: 

2. Оригинал на всички документи, съставени във връзка с подготовката, 

откриването и провеждането на процедурата; 

3. Публична покана на хартиен носител; 

4. Оферта/и, когато такива са подадени, ведно с пликовете и всички 

документи в тях; 

5. Подадените жалби, ако има такива и постановените от тях решения и/или 

определения; 

6. Оригинал на документите, представени от определения за изпълнител 

участник преди сключване на договора и копия от гаранциите за 

изпълнение; 

7. Договор за възлагане на обществена поръчка; 

8. Приемо-предавателни протоколи, актове и др., отчитащи изпълнението по 

договора; 

              (4) Досието на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗОП 

съдържа минимум следните документи: 

1. Оригинал на всички документи, съставени във връзка с подготовката, 

откриването и провеждането на процедурата; 

2. Всички документи вписани в Регистъра на обществените поръчки и 

публикувани в „Официален вестник” на ЕС, ако има такива; 

3. Постъпили оферти, ведно с пликовете и всички документи в тях; 

4. Подадените жалби, ако има такива и постановените от тях решения и/или 

определения; 

5. Оригинал на документите, представени от определения за изпълнител 

участник преди сключване на договора и копия от гаранциите за 

изпълнение; 



 

6. Договор за възлагане на обществена поръчка; 

7. Приемо-предавателни протоколи, актове и др. отчитащи изпълнението по 

договора; 

 (5) Съхранението на досиетата се извършва в съответствие с „Вътрешни 

правила за съхранение на процедурите, проведени по реда на ЗОП, ЗДС и ППЗДС”, 

утвърдени със Заповед №РД-09-598/05.11.2012 г. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

§ 2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Главния секретар 

на Областна администрация Стара Загора. 

§ 3. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № РД-ЗД-393/28.11.2014 г. на 

Областния управител на област Стара Загора и влизат в сила от датата на 

утвърждаването им. 

§ 4. Всички служители в Областна администрация Стара Загора са длъжни да се 

запознаят с настоящите правила и да ги спазват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


