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   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

 ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, 
УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 

РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО     
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    Раздел І 

   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл.1.Изискванията към договорите са част от общата част на 
интегрираната система за възлагане, управление и контрол на обществените 
поръчки към компонента  „Контролни дейности” на  РДГ- Велико Търново.  

    (2)Те регламентират: 
-основните изисквания към кандидатите за изпълнители на 

обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки  в 
съответствие с изискванията на тези актове; 

-определят кръга на длъжностните лица, които следят за това 
съответствие; 
-регламентират начина на докладване и реакция при установени 

несъответствия; 
  -посочват реда и обхвата на действията от страна на възложителя на 

обществените поръчки.  
        (3)Правилата имат за цел унифицирането на процедурите, 

предпазване от незаконосъобразни действия и от несъответствия със законовите 
и подзаконови нормативни актове, регламентиращи материята.  

     
    Раздел ІІ 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРИТЕ В    РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ  ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ 
 

Чл.2.Директорът или упълномощено от него ръководно длъжностно 
лице сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 
изпълнител в резултат на проведената процедура. 

Чл.3.Договорът за обществена поръчка включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
изпълнител. 

Чл.4. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г.  Директорът или упълномощено от 
него ръководно длъжностно лице сключва писмен договор  в едномесечен срок 
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител в случаите, 
когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на 
временна мярка. 

Чл.5.Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена 
жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, Директорът или 
упълномощено от него ръководно длъжностно лице сключва писмен договор  в 
едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля 
искането за налагане на временна мярка. 

Чл.6.Създадената организация и вътрешни контроли 
(предварителни,текущи и последващи) не допускат сключването на безсрочни 
договори за обществени поръчки в регионалната дирекция. 

Чл.7. (1) Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, 
определен за изпълнител, който при подписване на договора: 
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 1.не представи документ за регистрация в съответствие с 
изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки; 
  2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
  3.не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
  4.не извърши съответна регистрация, не представи документ или не 
изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено 
от възложителя при откриване на процедурата. 
          Чл.8. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го 
изменят. 
     Чл.9.(1) ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. )  Изменение на сключен договор за 
обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и 
се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се 
налага:  
   -промяна в сроковете на договора, или 
  -частична замяна на дейности от предмета на поръчка за 
строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до 
увеличаване стойността на договора, или 
  - цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на 
поръчката за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, 
когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване стойността на 
договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите 
спецификации, като имат технически предимстваи/или по-добри 
функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки; 
  -намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя 
поради намаляване на договорените цени или договорени количества или 
отпадане на дейности, или; 
  -при изменение на държавно регулирани цени, когато основен 
предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на 
държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или 
  - когато се налага увеличение в цената поради приемането на 
нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена 
последица от него, или 
  (2) при удължаване срока на договор за доставка или услуга с 
периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са 
изпълнени следните условия: 
  а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора 
възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, 
която не е завършила с избор на изпълнител; 
  б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не 
повече от 6 месеца; 
  в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени 
затруднения за възложителя; 
  (3) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен   въз 
основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително на някое от 
основанията по чл. 41б, ал. 1 от ЗОП. 
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 Чл.10 Изменението на цената на основание по ал.1, пето тире е 
допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, 
настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена. 

Чл.11. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г.  Възложителят може да прекрати 
договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства 
не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят 
дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването 
на договора в съответствие с уговореното в него.  

Чл.12. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. При преобразуване на изпълнителя в 
съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, 
възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена 
поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена 
поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за 
подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора 
за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на 
първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия 
изпълнител -правоприемник. 

Чл.13. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г.  При преобразуване на 
изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл.12, 
изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, 
като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по 
общия исков ред. 
               Чл.14. (1) ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. Възложителят е длъжен да 
изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или 
за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки не по-късно от 30 дни след сключването на договора 
или на рамковото споразумение. 

  (2) ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г.  Определено от Възложителя 
длъжностно лице съгласно чл. 22 б, ал. 2 от ЗОП без да нарушава приложими 
ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и 
правилата на конкуренцията публикува договорите за обществени поръчки 
заедно със задължителните приложения към тях.  

Чл.15.Информацията по чл. 14 се изготвя съгласно образеца по чл. 
19, ал. 7 от Закона за обществените поръчки. Информацията съдържа данни, 
определени с правилника за прилагане на закона, включително за лицата, 
които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и 
за членовете на обединението. 

Чл.16. ( изм. със Заповед № 29 /19.02.2015г. )Информация , оповестяването на 
която противоречи на закон или на обществения интерес, включително в 
областта на отбраната или сигурността,  не се вписва в Регистъра на 
обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред 
агенцията. 

Чл.17.Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 от Закона 
за обществените поръчки не е предназначена за публикуване, се използва за 
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статистически цели.  
Чл.18. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. Информацията за сключени договори 

въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на 
тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 30-
дневен срок след края на всяко тримесечие.  

Чл.19. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г. Възложителят е длъжен да изпраща до 
Агенцията по обществени поръчки информация за всеки договор, сключен въз 
основа на рамково споразумение, в 30-дневен срок след сключването му. 

Чл.20.Директорът или упълномощено длъжностно лице от 
регионалната дирекция е длъжен да уведоми Агенцията по обществени поръчки 
в случаите, когато са получили съобщение от Европейската комисия за 
установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка.  
     Чл.21. Директорът  или упълномощено длъжностно лице изпраща до 
агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на 
договор за обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване. 
     Чл.22. ( изм. със Заповед № 175 /30.09.2014г.  В срок до 31 март на всяка година, 
следваща отчетната, определено от Директора  длъжностно лице изпраща 
обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на 
агенцията, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки  по: 

- чл.3, ал.1, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП 
- чл.3, ал.2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2 от ЗОП 

Чл.23.За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и 
договорите. 

Раздел ІІІ 
ОТГОВОРНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

   
Чл.24.Отговорни за оповестяването на тези изисквания и за 

организирането на прилагането им са оторизирани от директора отговорни 
длъжностни лица от отделите. 

Чл.25.Промените в тези изисквания се извършват  на база оценка на 
риска или при промяна в нормативната уредба.  

Чл.26.Предложението за промяна се осъществява  чрез докладна 
записка от Заместник директора, директорите на дирекции и Главния 
счетоводител. 

Чл.27.Промените се въвеждат от директора  с индивидуален 
административен акт. 

   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§.1.Настоящите 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 Заместник директора, 

директорите на дирекции и Главния счетоводител . 


