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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБХВАТ 

 

1. Вътрешните правила уреждат: 

а) условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на  

обществени поръчки в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - Свищов; 

б) редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по  

възлагане на обществените поръчки в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - Свищов; 

в) редът за отчитане на извършената работа от служителите на 

училището, контролиращи и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез 

оказване на съдействие на изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на 

договорите. 

2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на доставки или 

осъществяване на услуги. 

3. Вътрешните правила включват:  

а) отговорностите на длъжностните лица в процеса на стартиране и 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

б) доказване на необходимостта от доставка или осъществяване на 

услуга; 

в) ред за стартиране и провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

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

задължения по изпълнението на дейностите по възлагане на обществени поръчки. 

5. При разработването на вътрешните правила са отчетени изискванията на 

следните нормативни документи: 

а) Закон за обществените поръчки /ЗОП/; 

б) Търговски закон /ТЗ/; 

в) Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/; 

г)  Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

/ЗФУКПС/. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

6. Директор на училището –  Възложител на обществената поръчка: 

а)   отговаря за цялостната защита на интересите на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов, упражнява правата на Възложител при провеждане на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. 

б) подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава 

изготвената документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното 

съгласуване по реда, определен в настоящите вътрешни правила; 

в)  назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и 

участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог.  

г) подписва поканите за участие; 

д) подписва решението за удължаване на срока за подаване на 

предложения; 

е) утвърждава доклада от работата на комисията, назначена за отваряне и 

оценка на постъпилите предложения.Към доклада се прилагат протоколите от работата 
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на комисията. Срокът за утвърждаване на доклада на комисията е 10-дневен от неговото 

получаване. 

ж) подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на 

обществената поръчка, респективно - решението за прекратяване на процедурата; 

з) подписва писмата за уведомяване на участниците в процедурата.  

и) подписва договорите за възлагане на обществена поръчка по реда на 

ЗОП; 

7. Главният счетоводител определя прогнозната стойност на обществената 

поръчка. Счетоводител-касиерът изготвя цялата документация за стартиране на 

процедурата за провеждане на обществената поръчка: 

а) отговаря за изготвянето и комплектоването на документацията; 

б) изготвя необходимите документи, касаещи обществената поръчка, по 

образци, утвърдени от изпълнителния директор на АОП; 

в) обезпечава процеса на закупуване на документация от кандидатите; 

г) при писмено искане от кандидатите по обществената поръчка, 

предоставя, чрез публикуване на профила на купувача разяснения по решението, 

обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената 

поръчка и описателния документ в регламентираните в ЗОП срокове. 

д) подготвя проект на заповед за назначаване на комисия за извършване 

на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и 

провеждане на преговори и диалог  и след нейното подписване уведомява състава на 

комисията; 

е) подготвя образец на декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

ж) предава на председателя на комисията пълното досие на процедурата, 

както и постъпилите предложения, в деня определен за разглеждането им; 

з) изготвя решението за класиране и определяне на изпълнителя/ите на 

обществената поръчка, съгласно утвърдения доклад; 

и) изготвя и изпраща уведомителни писма с обратна разписка или връчва 

лично срещу подпис до участниците с информация за класирането в проведената 

процедура, респ. за удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване 

на процедурата; 

к) публикува информацията по чл. 42, ал. 2 от ЗОП в профила на 

купувача; 

л) заедно с главния счетоводител следи за освобождаването в срок на 

депозитите или гаранциите на участниците, съгласно разпоредбите на ЗОП; 

м)  осигурява информация на юриста във връзка с изготвянето на договор 

с определения/ите за изпълнител/и участник/ици – утвърден доклад, решението за 

определяне на изпълнителя/ите; 

н) осигурява изпращане на информация до Агенцията по обществени 

поръчки за вписване в Регистъра  на всяка процедура по ЗОП; 

о) създава и поддържа досие за всяка обществена поръчка. Досиетата се 

съхраняват за срок 5 /пет/  години от датата на приключване на изпълнението на 

договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата  

8. Главният счетоводител в ПДТГ „Д. Хадживасилев”: 

а) съгласува писмено разходната част на всички договори за възлагане на 

обществена поръчка; 

б) при извършване на разплащане по договорите се произнася по 

съответствието на разхода с поетото задължение; 

в) изготвя необходимите справки при поискване от контролиращите 

органи. 

9. Техническият изпълнител регистрира постъпващите документи по 

стартиралите процедури за обществени поръчки, съставя списък на участниците и го 

предава на председателя на комисията по т.6.в. 
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10. Председателят на комисията за извършване на подбор на кандидатите и 

участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог: 

а) свиква заседанията на комисията и определя график за работата й; 

б) информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват 

изпълнението на поставените задачи в посочените срокове; 

в) отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за 

архивиране; 

г) прави предложения за замяна на членове на комисията при установена 

невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си. 

д) определя член от комисията, който да води протокола от заседанията на 

комисията; 

е) подготвя бланки за оценки, съгласно утвърдената документация и 

методиката за оценка на постъпилите предложения; 

ж) ръководи работата на комисията с оглед запазване интересите на ПДТГ 

„Д. Хадживасилев” - Свищов; 

з) отговаря за законосъобразното провеждане на процедурата в съответствие 

с утвърдената документация;  

и) подготвя протокола от работата на комисията със съдействието на юриста, 

респ. за удължаване на срока за подаване на предложения или за 

прекратяване на процедурата и съответно ги подписва. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

РЕД ЗА СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 

 

         11. Обекти на обществени поръчки са: доставките на стоки, осъществявани чрез 

покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и 

всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като 

инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други; 

предоставянето на услуги. 

 

        12.  Обществените поръчки се възлагат чрез: 

12.1. провеждане на открита процедура  

12.2. ограничена процедура  

12.3. състезателна процедура с договаряне  

12.4. договаряне с предварителна покана за участие 

12.5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка 

12.6. състезателен диалог  

12.7. партньорство за иновации 

12.8. договаряне без предварително обявление 

12.9. договаряне без предварителна покана за участие 

12.10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

12.11. конкурс за проект 

12.12. публично състезание 

12.13. пряко договаряне 

      Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. 



 

                                                 5 

      Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само 

кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен 

подбор. 

      При процедурите по т. 12.3 – 12.5 възложителят провежда преговори с кандидати, 

получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на 

преговорите кандидатите подават първоначални оферти. 

     Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с 

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

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

предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти. 

      Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда 

преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи 

партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена 

научноизследователска и развойна дейност. 

     При процедурите на договаряне по т.12. 8 – 12.10 и 12.13 възложителят провежда 

преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени 

лица. 

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

областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата 

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

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

може да бъде открит или ограничен. 

        12.а) Процедурата по 12.8. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  се прилага, когато 

предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно 

списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на 

финансите. Директора на ПДТГ в качеството си на възложител на обществена поръчка 

съгласно чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т. 6 от ЗОП при нужда от доставка на стоки, 

включени в списъка, не е обвързан от изискването за прилагане на другите процедури 

по ЗОП, а е в законното си право да се обърне директно към борсов член на стоковата 

борса за сключване на сделка за доставка на необходимите му стоки. 

13. Директорът на ПДТГ, в качеството си на възложител възлага обществени поръчки 

спазвайки следните стойностни прагове: 

13.1. Процедурите по т.12, подт. 12.1 – 12.11 се прилагат, когато: 

13.1.1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки 

с прогнозна стойност, по-голяма или равна на: 

а) 5 000 000 лв. - за строителство; 

б) 264 033 лв. - за доставки и услуги; 

в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2 от ЗОП; 

13.2. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-

голяма или равна на: 

а) 5 000 000 лв. - за строителство; 

б) 817 524 лв. - за доставки и услуги; 

в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2 от ЗОП; 

13.3. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 

70 000 лв. 

13.4. Възложителите прилагат процедурите по т.12, подт.12.1, подт.12.12 или 

подт.12.13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 

13.4.1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.; 

13.4.2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 

лв. до съответния праг в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. 

13.5. Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или 

покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 

13.5.1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.; 
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13.5.2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП - 

от 30 000 лв. до 70 000 лв. 

13.6. Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна 

стойност, по-малка от: 

13.6.1. 50 000 лв. - при строителство; 

13.6.2. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2 от ЗОП; 

13.6.3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по подт13.6.2. 

В случаите по подт. 13.6.2 и 13.6.3 възложителите могат да доказват разхода само с 

първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.  

 Директорът на ПДТГ в качеството си на възложител има право да възложи конкретна 

обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай е 

длъжен да прилага всички правила, валидни за избрания от него ред. 

14. За извършени разходи до 1000 лв. без ДДС не се сключва писмен договор, а 

разходите се доказват с първични платежни документи, освен ако няма други 

изисквания в условията на проект, по който участва ПДТГ. За разходи над 1000 лв. без 

ДДС се сключва писмен договор с избран изпълнител. 

15. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и 

включва всички плащания без ДДС към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, 

включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в 

условията на обществената поръчка. Прогнозната стойност на обществена поръчка се 

определя към датата на решението за нейното откриване.Когато обществената поръчка 

включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността 

на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Обособена позиция е 

такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде 

самостоятелен обект на обществена поръчка, е систематично свързана с другите 

позиции от обекта на обществената поръчка. Изборът на метод за изчисляване на 

прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел 

прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности и се извършва от комисия в 

състав: председател – главен счетоводител и членове: счетоводител-касиер и юрист. 

 16. Поради спецификата и статута на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ необходимост от 

прилагане на разпоредбите на ЗОП се налага при разходи в стойностните прагове от 

т.13.5.  и се спазва ред за възлагане чрез „събиране на оферти с обява“ или „покана до 

определени лица“. Събирането на оферти с обява, поканата до определени лица, както и 

директното възлагане на поръчки с прогнозна стойност по чл. 20, ал.3 ЗОП, не 

представляват процедури за възлагане на обществени поръчки, тъй като не са включени 

в разпоредбата на чл. 18, ал.1 ЗОП, изчерпателно изброяваща видовете процедури. 

17. Събиране на оферти с обява. 

17.1.Правила за публикуване на обявата 

Съгласно чл. 187, ал.1 ЗОП възложителите откриват възлагането на поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с публикуване на профила на купувача на обява за 

събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по 

приложение № 20. 

17.1.1.наименование на възложителя; 

17.1.2. обект, предмет и кратко описание на поръчката; 

17.1.3 условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията 

за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, 

когато е приложимо; 

17.1.4. срок за подаване на офертите; 

17.1.5. срок на валидност на офертите; 

17.1.6. критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест; 

17.1.7. дата и час на отваряне на офертите; 

17.1.8. обособени позиции, когато е приложимо; 

17.1.9. друга информация, когато е приложимо. 
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При наличие на невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции, 

възложителят не е длъжен да мотивира това обстоятелство в обявата. 

 

 

Възложителят следва да публикува на профила на купувача заедно с обявата 

техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на 

поръчката, както и образец на декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 - 5 и 7 ЗОП. Възложителят няма право да прилага основанията за задължително 

отстраняване, извън тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, както и основанията за 

незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1 ЗОП, съгласно чл. 97, ал.5 ППЗОП. 

Съгласно чл. 96, ал.1 ППЗОП, в деня на публикуване на обявата на профила на 

купувача възложителят следва да публикува кратка информация за поръчката на 

Портала за обществени поръчки чрез директно въвеждане с използване на 

специализиран софтуер, предоставен от Агенцията по обществени поръчки. 

Информацията се попълва по образец и съдържа: данни за възложителя, кратко 

описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване на 

оферти. В информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в 

профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с 

обществената поръчка. 

След публикуване на профила на купувача възложителят може да публикува обявата 

или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин – например (български 

ежедневник, седмични и/или месечни вестници). 

18.Срок   за   получаване   на   оферти   и задължение  за неговото удължаване.  

Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на 

поръчката, но не може да бъде по-кратък от: 7 дни за услуги и доставки и 15 дни при 

строителство. 

Срокът започва да тече от публикуване на обявата в профила на купувача. 

Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, 

когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В този 

случай възложителят изпраща на Портала за обществени поръчки отново кратка 

информация за поръчката чрез използване на специализирания софтуер, в която 

посочва удължения срок.След изтичане на удължения срок за получаване на оферти, 

възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой. 

19.Разяснения 

При постъпване на писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най- късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 

поръчка. Разясненията не следва да бъдат изпращани на Портала за обществените 

поръчки. 

20. Оферти и придружаващи документи 

Правилата за представяне и разглеждане на оферти, предвидени в чл.96 ППЗОП, са 

значително по-облекчени  от тези,приложими при процедурите. 

Не съществуват специфични правила относно оформянето на запечатаната непрозрачна 

опаковка, поради което са приложими общите правила за това, предвидени в чл. 47, ал.2 

ППЗОП. 

Разпоредбата на чл. 97 ППЗОП обаче, не предвижда подаването на заявление за 

участие, съответно по аргумент на противното основание участниците следва да 

представят само техническо и ценово предложение, доколкото това е съдържанието на 

офертата, съгласно чл. 39, ал.3 ППЗОП. 

За разлика от процедурите по ЗОП, към офертата не се прилага ЕЕДОП, а се подава 

декларация по образец на възложителя за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-

5 и 7 ЗОП, съгласно 97, ал.5 ППЗОП. 



 

                                                 8 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва 

от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече 

от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва 

от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

21. Комисия 

В чл. 97, ал.1 ППЗОП е предвидено, че възложителят следва да определи със заповед 

състав на комисията, която да разгледа и оцени получените оферти, като следва 

членовете на комисията да са нечетен брой. 

Конкретно по отношение на членовете на комисията чл. 97, ал.2 ППЗОП препраща към 

изискванията по чл. 51, ал.8-13 ППЗОП. Това означава, че спрямо всеки член на 

комисията не следва да е налице конфликт на интереси, а така също означава, че при 

наличие на такъв, той следва да бъде отстранен от възложителя. В този случай, както и 

при обективна невъзможност за определен член на комисията да изпълнява 

задълженията си, възложителят е длъжен да определи със заповед нов член. При 

отстраняване на член на комисията поради наличие на конфликт на интереси, 

действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на 

предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се 

вземат предвид и се извършват от новия член. Членовете са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. 

22. Разглеждане и оценяване на офертите. Приключване на работата на комисията 

Налице е значително по-лек задължителен ред за разглеждане и оценяване на офертите, 

доколкото чл. 97, ал.3 ППЗОП предвижда, че комисията отваря офертите по реда на 

тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия 

могат да присъстват представители на участниците. Това означава, че отварянето на 

техническите и ценовите предложения става на едно и също открито заседание на 

комисията. 

След разглеждане и оценяване на офертите в закрито заседание, съобразно 

предварително обявените от възложителя условия и критерии за възлагане, комисията 

съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците, който представя на възложителя за утвърждаване. 

След утвърждаване на протокола от възложителя, той се изпраща в един и същ ден на 

участниците и се публикува в профила на купувача. 

23. Покана до определени лица 

23.1.Основания за избор на този ред за възлагане 

Възложителят може да не публикува обява, а да изпрати покана до определено 

лице/лица за представяне на оферта, при наличие на едно от следните основания: 

23.1.1. не е получена нито една оферта след публикуване на обявата за събиране на 

оферти, включително след като възложителят е изпълнил задължението си да удължи 

срока съгласно чл. 188, ал. 2 ЗОП и първоначалните условия на поръчката не са 

променени. 

В този случай възложителят има право да изпрати покана до определено лице/лица да 

представят оферти, без да променя първоначалните условия на поръчката. 

При получаване на оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят е 

длъжен да разгледа и класира тези оферти, в случай че отговарят на обявените условия 

и съответстват на публикуваните технически спецификации. 

23.1.2 Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради 

наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, както и 

когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен 

изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. 

Възложителят следва да докаже по безспорен начин, че не съществува друг 

алтернативен способ за задоволяване на потребностите му и че възлагането на 
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поръчката на друго лице би довело до получаване на редултат, който е различен от 

целения и не би го удолетворил. 

23.1.3. Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни 

обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1 ЗОП (за 

получаване на оферти след публикуване на обява). Обстоятелствата, с които се 

обосновава наличието на неотложност не трябва да се дължат на възложителя. 

При преценката за наличието на това основание възложителят следва да се ръководи от 

легалната дефиниция на понятието „изключителни обстоятелства“ в т. 17 от § 2 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП. Възникването на тези обстоятелства трябва да е 

било непредвидимо за възложителя и да не се дължи на негови действия или 

бездействия. 

23.1.4. Стоките, предмет на доставка, следва да 1) се произвеждат с цел 

научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и 2) да 

са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или 

възстановяване на разходите за тази дейност. 

Задължително е кумулативното наличие на двете предпоставки. При преценката за 

наличието на това основание възложителят следва да се ръководи от легалната 

дефиниция на понятието „научноизследователска и развойна дейност“ в т. 24 от § 2 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

23.1.5. Необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за 

частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще 

принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което 

ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и 

поддържането. 

Това основанието е неприложимо по отношение на стоки с типични технически 

характеристики, които могат да бъдат доставени от множество потенциални 

изпълнители в конкурентна среда. 

Основанието би било приложимо в хипотези, когато възложителят е обвързан от 

конкретни условия с определен изпълнител и доставката от други изпълнители ще 

повлияе негативно върху работата му. Например,ако ще изгуби правото на гаранционна 

поддръжка след допълнителна доставка от друг изпълнител. 

Основанието би било приложимо и при необходимост от осигуряване на технологична 

съвместимост между вече доставени активи с тези, които следва да бъдат доставени 

допълнително. 

23.1.6. Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, 

съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра 

на финансите. 

В този случай договорът за обществената поръчка се сключва по правилата на 

съответната борса. 

23.1.7. За много кратко време да възникне възможност да се получат доставки или 

услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните 

пазарни цени. 

В този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки или услуги на цени, 

по-ниски от пазарните.       

24. Ред за провеждане на възлагането 

24.1. Възложителят изпраща покана до едно или до няколко определени от него лица. 

Възложителят няма задължение да разглежда и оценява оферти от лица, различни от 

тези, до които е изпратена поканата, с изключение на първата от посочените по-горе 

хипотези. 

Правилата относно възлагането чрез събиране на оферти с обява, посочени в чл. 96 и чл. 

97 ППЗОП, са приложими и при поканата до определени лица. 

25.Сключване и изменение на договор за обществената поръчка 
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В чл. 194, ал.1 ЗОП е предвидено, че възложителят е длъжен да сключи договор за 

обществената поръчка в случаите на неотложно възлагане по чл. 191, ал.1, т.3 ЗОП, не 

по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнителя. За останалите 

хипотези е приложим 30- дневен срок за сключване на договора от датата на определяне 

на изпълнителя. 

  

Възложителят може да сключи договор и със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

Съгласно чл. 194, ал.3 ЗОП, в случаите по чл. 116, ал.1, т.6 ЗОП изменение на договор е 

допустимо при условие, че след изменението общата стойност на договора не надхвърля 

праговите стойности по чл. 20, ал.3 ЗОП. 

26. Прекратяване възлагането на обществена поръчка 

В чл. 193 ЗОП е предвидено, че възложителят може да прекрати възлагането на 

поръчката до сключване на договора за възлагането й, като публикува съобщение на 

профила на купувача, в което е длъжен да посочи мотивите за прекратяването. В тази 

хипотеза съгласно чл. 96, ал.4 ППЗОП възложителят е длъжен да оттегли информацията 

за поръчката от портала. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

16. Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от главен счетоводител.   

17. В случай на недобросъвестно изпълнение на договора от страна на изпълнителя или 

при възникнала необходимост от прекратяване на договора, определеното длъжностно 

лице, което осъществява контрола по изпълнението на договора организира изготвяне 

на справка за изпълнената му част с мнение за освобождаване или задържане на 

гаранцията за изпълнение на договора. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Вътрешните правила за провеждане на процедурите и контрола върху 

дейността по възлагане на обществените поръчки се утвърждават със заповед на 

директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” 

§2. Със заповед директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” може да извършва 

актуализация на вътрешните правила и да се уреждат и други въпроси по организацията 

на работа във връзка с прилагане на нормативните изисквания, регламентиращи 

провеждането на обществените поръчки. 

Настоящите Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки влизат в сила от деня на утвърждаването им със заповед № 

57/15.09.2016 г. на директора на ПДТГ. Актуализирани със заповед № 969/31.07.2020 г. 

на директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. 

 

 

 


