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Глава І 
Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1.Чрез тези правила за възлагане на обществени поръчки, се конкретизират 

общите правила за възлагане на обществени поръчки от РДГ Велико Търново. 
Чл.2.Вътрешните правила  имат за цел да уредят: 

-дейностите; 
-сроковете и 

                      -организацията на цялостния процес по осъществяване на процедурата, 
както и. 

-унифицирането им,  
-предпазване от незаконосъобразни действия и от  
-несъответствия със законовите и подзаконови нормативни актове, 

регулиращи отношенията в тази област. 
Чл.3.В правилата се определя и кръга на длъжностните лица, които имат 

правата и задълженията да: 
-анализират данни, факти и обстоятелства, с цел установяване на 
необходимост от провеждане на откритата процедура за възлагане на 
обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки; 
-докладват установената необходимост от възлагане на обществени 
поръчки чрез открити процедури; 
-вземат решение за провеждане на открити процедури; 
-организират дейностите по осъществяването им; 
-определят спечелилия кандидат; 
-сключват договор за изпълнение на дейности по доставки на стоки и 

услуги и дейности по проектиране и строителство като обществени поръчки; 
-осъществяват контрол върху изпълнението на договорите; 

Чл.4.Чрез тези Вътрешни правила се потвърждава намерението на 
ръководството на регионалната дирекция да спазва принципите, условията и реда за 
възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването 
на средствата и активите си, свързани с извършването на дейностите по обслужване на 
гражданите , като дейности с обществено значение. 
        Чл.5.Директорът на РДГ-Велико Търново в качеството му на възложител на 
обществени поръчки съгласно чл.7, т.1 от ЗОП взема решение за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал.4 от ЗОП. 

 
Глава ІІ 

ДЕЙСТВИЯ, ПРОЦЕДУРИ И ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ  
    ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ 

 
Раздел І 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 
ОСЕМ “А” ОТ ЗОП 

 
 Чл.6.Директорът на РДГ-Велико Търново  или упълномощено от него 

длъжностното лице могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да 
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прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки на стойност без 
ДДС: 

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

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

         (2) За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4 от ЗОП регионалната 
дирекция събира оферти с публикуване на покана. 

      Чл.7.(1)Извършването на разходите от регионалната дирекция във връзка с 
чл.14, ал.4 от ЗОП се предшества от следните процедури:  

      (2)Всеки един от заместник директора, началниците на отдели, главния 
счетоводител, длъжностни лица на които са делегирани определени правомощия  да 
ръководят дадена дейност, с докладна записка може да прави предложение за 
извършване на разход за:  ремонтни работи, застраховки, абонамент, закупуване на 
материални активи и други свързани с дейността на регионалната дирекция . 

               (3)Докладната записка се адресира до Директора и се завежда в 
деловодството.  
                         (4)Директорът  преценява мотивите и аргументите в докладната записка 
и с резолюция дава разпореждане за извършване на разхода или отказва извършването 
на разхода.  
                  (5)Когато от страна на Директора с резолюция е дадено разпореждане 
за извършване на разхода се образува комисия, в която влизат началник на отдел,  
юрисконсулт, счетоводител и експерт /в зависимост дейността за която се отнася 
поръчката/ 

 
Раздел ІІ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

    Чл.8.(1) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор 
на агенцията и съдържа  следната информация: 

1. наименование и адрес на възложителя; 
2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; 

 3. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) кратко описание на предмета на поръчката, а 
когато е приложимо - и количество или обем; 

 4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий 
"икономически най-изгодна оферта" - и методика за оценка на офертата в съответствие 
с чл.28 а от Закона за обществени поръчки; 

 5. срок и място за получаване на офертите; 
 6. дата, час и място на отваряне на офертите. 

 
Раздел ІІІ 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА 
 
Чл9.(1) ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г. )  Възложителят или определени от него 

длъжностни лица в един и същи ден публикува/т поканата на Портала за обществени 
поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се 
публикуват и приложенията към нея. Срокът по чл. 101б, ал. 1, т. 5 от ЗОП не може да 
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бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на 
публикуването на поканата в профила на купувача. 

 (2) Поканата се публикува на Портала за обществени поръчки от упълномощен 
потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, 
предоставен от агенцията. Всяка покана получава уникален код и съдържа профила на 
купувача, където тя може да бъде намерена. 

(3) ( отм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) 
(4) В поканата, публикувана на профил на купувача се посочва уникалния код, 

под който тя е публикувана на Портала за обществени поръчки.  
(5) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до 

поканата за период 7 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването. Когато 
регионалната дирекция е посочила в поканата по-дълъг срок, тя е длъжна да осигури за 
този срок публичен достъп до нея на профила на купувача. 

 (6) При промяна на първоначално обявените условия или когато 
необходимостта от възлагане на поръчката отпадне, регионалната дирекция оттегля 
публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на 
Портала за обществени поръчки. Едновременно с това тя се заличава от профила на 
купувача, съответно от интернет адреса, на който е публикувана.  

(7) При промяна на първоначално обявените условия регионалната дирекция 
публикува нова покана по реда на ал. 1 - 4. 
 

 
Раздел ІV 

ПУБЛИКУВАНЕ НА  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОКАНАТА В СРЕДСТВАТА ЗА 
МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) 
 

Чл.10.(1). Регионалната дирекция  изпраща съобщение за поканата до средствата 
за масово осведомяване, както и може да я изпрати до избрани от него лица, без да 
променя условията по чл. 101б,  ал. 1, т. 2 – 6 от ЗОП. В съобщението не може да се 
съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала. 

      (2) Срокът по чл. 101б, ал. 1, т. 5 от ЗОП не може да бъде по-кратък от срока 
за публичен достъп до поканата. 

      (3) При промяна на първоначално обявените условия регионалната дирекция 
е длъжна отново да приложи реда за събиране на оферти по чл. 101б, ал. 1 – 3 от ЗОП. 

 
Раздел V 

ПОДПИСВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА УЧАСТИЕ ОТ ДИРЕКТОРА 
 

 Чл.11.Поканата за участие до кандидатите  се подписва от директора на 
регионалната дирекция 
 

Раздел VІ 
ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
 Чл.12. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) Определено от Директора длъжностно лице от 
регионалната дирекция може да изпрати поканите до определените  лица. 
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Раздел VІІ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА   
 ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
 Чл.13.( отм. със Заповед № 29 /19.02.2015г.)  

 
Раздел VІІІ 

ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ В 
ДЕЛОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ 

 
 Чл.14.(1) ( отм. със Заповед № 29 /19.02.2015г.)  

 
Раздел ІХ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА . РАЗЯНЕНИЯ 
ПО ПОКАНАТА  

( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г.) 
Чл.15. (1). Офертата по чл. 101а, ал. 2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко: 
         - данни за лицето, което прави предложението; 
         - ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) техническо предложение ; 
         - ценово предложение; 
         - ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) срок на валидност на офертата. 
   (2) ( нов  Заповед № 29 /19.02.2015г.) При писмено искане, направено до три дни 

преди изтичане на срока за получаване на оферти, определено от възложителя лице 
следва най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени 
разяснения по условията на обществената поръчка.  

  
Раздел Х 

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
КОМИСИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА  И РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

 
 Чл.16.(1) ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г.) Длъжностното лице от регионалната дирекция 
изготвя докладна записка за необходимостта от назначаване на комисия за получаване, 
разглеждане и оценка на офертите.  

 
Раздел ХІ 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТОЗАПОВЕДТТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
КОМИСИЯ  С ЮРИСТ 

 
     Чл.17. ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г. ) Определено от Директора длъжностно 
лице съгласува проекто - заповедта за назначаване на комисия получаване, разглеждане 
и оценка на офертите и определяне на нейния състав и резервни членове с 
юрисконсулта на регионалната дирекция и получава неговото становище. В комисията 
следва да се включи най-малко едно лице, притежаващо професионална 
компетентност, свързана с предмета на поръчката.  
 

Раздел ХІІ 
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ПОДПИСВАНЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
КОМИСИЯ 

 
 Чл.18. ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г.)  Директорът подписва заповед за 
назначаване на комисия за получаване,  разглеждане и оценка на офертите и 
определяне на нейния състав и резервни членове. 
 

 
Раздел ХІІІ 

ПРОВЕРКА ПОДПИСАНИ ЛИ СА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО Чл. 35, ал.3  ОТ ЗОП 
 
 Чл.19. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) Определеното със заповед на директора 
длъжностно лице от регионалната дирекция извършва проверка за наличие на 
подписани декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки от лицата 
посочени в заповедта за назначаване на комисия. 
        

Раздел ХІV 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 

 
Чл.20.(1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато 

член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено 
мнение и писмено излага мотивите си. 

         (2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, директорът на 
регионалната дирекция или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за 
определяне на нов член. 
  (3).В заповедта директорът на регионалната дирекция определя и срока за 
приключване на работата на комисията,който срок не може да бъде по-дълъг от срока 
на валидност на офертите. 
   (4)Членовете на комисията получават възнаграждения за работата си като 
разходите са за сметка на регионалната дирекция. 

 
Раздел ХV 

ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 
     ( нов Заповед № 29 /18.02.2015г. ) 

 
 Чл. 21.   (1) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, 

ал. 3 от ЗОП. 
      (2)Комисията разглежда и оценява офертите по следния ред: 

1. Офертите се отварят по реда на постъпването им в РДГ 
2. При публичното отваряне на всяка оферта, комисията обявява ценовите 

предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише техническите и ценовите предложения. С това публичното заседание 
приключва. 

3. В закрито/и заседание/я комисията прави проверка дали: 
а. документите, описани в списъка са действително налични в офертата и 

дали чрез тях се доказва съответствие с критериите за подбор 
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б. техническото предложение на съответния участник отговаря на 
техническото задание на възложителя 

При несъответствие на техническото предложение с изискванията на 
възложителя и на техническото задание, съответния участник се отстранява. 

в. ценовото предложение на съответния участник отговаря на 
изискванията на възложителя. 

При несъответствие на ценовото предложение с изискванията на 
възложителя и на техническото задание съответния участник се отстранява. 

г. има наличие на предложение с числово изражение, което подлежи на 
оценяване, което е с 20% по-благоприятно от средната стойност на съответните 
предложения на останалите участници по същия показател за оценка. 

При наличие на тази хипотеза се изисква подробна писмена обосновка за 
начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на 
обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на 
искането за това. 

При преценката на  подадените обосновки се прилага разпоредбата на чл. 
70, ал. 2-3 от ЗОП. 

 
 

Раздел ХVI 
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
      Чл.22.В изпълнение изискванията на Чл.101г от Закона за обществените 

поръчки комисията съставя протокол за резултатите от работата си 

 

Раздел ХVІІ 
ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА 

КОМИСИЯТА 
 
 Чл.23.Изготвеният от юриста - член на комисията протокол за избор на 
кандидатите се подписва от всички членове на комисията. 

 
Раздел ХVІІІ 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ 
КАНДИДАТ 

 
Чл.24.Председателят на комисията представя протокола с резултатите  за 

утвърждаване на директора на регионалната дирекция. 
 
 
 

Раздел ХIX 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
Чл.25. ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г. ) Директорът на регионалната дирекция или 

упълномощено длъжностно лице утвърждава протокола от работата на комисията.  
Чл.26.(1) Директорът може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, 
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когато е подадена само една оферта. 
   (2) ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. ) Когато не е подадена нито една оферта 

възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на 
преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от 
прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП, и от 
техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата. 
 

Раздел ХХ 
ПОДГОТОВКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
 Чл.27.(1)Директорът или упълномощено длъжностно лице сключва договор за 

обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за 
изпълнител.     
  (2)Подготовката на договора се осъществява от юрисконсулта на 

регионалната дирекция. 
  (3) Преди сключване на договора юрисконсулта проверява: 

 -има ли  документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП 

 -има ли декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП. 
  (4) За отказ се приема и неявяването в срока определен от директора на 
регионалната дирекция,освен ако неявяването е по обективни причини. 
  (5) ( изм.- Заповед № 29 /19.02.2015г. ) Когато директора определи за изпълнител 
втория класиран участник,той го поканва писмено да сключи договор за обществена 
поръчка . 

  (6) ( нов- Заповед № 175 /30.09.2014г. ) Възложителят публикува в профила на 
купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните 
споразумения към него. 
 

РазделХХI 
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОРЪЧКАТА 

 
Чл.28. Директорът със заповед разпорежда на длъжностно лице от регионалната 

дирекция  да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките , за срок 
три години след приключване изпълнението на договора. 
   

Глава ІІІ 
Раздел І 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
 ПРАВИЛАТА 

 
Чл.29.(1).Отговорни за оповестяването на тези правила и за организирането на 

прилагането им са Зам.директора ,директорите на дирекции и Главният счетоводител 
на регионалната дирекция. 

         (2).Промените в тези  вътрешни правила се извършват по инициатива на 
директора на общата дирекция и Главният счетоводител   на база оценка на риска или 
при промяна в нормативната уредба. 
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        (3).Предложението за промяна е чрез докладна записка.  
        (4).Промените се въвеждат от директора с индивидуален административен 

акт. 
 
   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§.1Настоящите общи правила влизат в сила от 19.02.2015 година. 
§.2.На правилата се прави ежегоден преглед за съответствие с изискванията на 

Закона за обществените поръчки . 
§3.Отговорни за стартиране на прегледа са  зам.директора, директорите на 

дирекции и главния счетоводител. 


