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ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБХВАТ 

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат реда за: 

1. прогнозиране на потребностите от възлагане на обществени по-

ръчки; 

2. изработване на технически спецификации; 

3. планиране провеждането на процедурите като се отчита времето за 

подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите, вклю-

чително на възлагането на обществени поръчки, за които не се предвижда 

процедура; 

4. подготовка на процедурите за възлагане на обществените поръчки 

– пазарни консултации, определяне на служителите, отговорни за подго-

товка на процедурите и реда за осъществяване на контрол върху тяхната ра-

бота, включително в случаите при възлагането на обществени поръчки, за 

които не се предвижда процедура; правила за подготовка на процедури при 

наличие на класифицирана информация; 

5. получаване и съхраняване на заявления за участие, оферти, проекти 

и предложения и определяне състава и начина на работа на комисията за из-

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

офертите и провеждане на преговори и диалог и състава на журито; 

6. сключване на договорите; 

7. проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на 

резултатите от тях; 

8. действия при обжалване на процедурите; 

9.  провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ан-

гажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки; 

10. съхранение на документите, свързани с управлението на цикъла на 

обществените поръчки; 

11. поддържане на профила на купувача; 

12. правила за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на 

оферти с обява и покана до определени лица; 

13. правила за възлагане на обществени поръчки при свободен избор на 

изпълнител – правила за възлагане на обществени поръчка на стойност по 

чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); 

14. взаимодействие между структурите на Военната академия; 

15. възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или час-

тично със средства от европейските фондове 

(2) Настоящите правила целят да създадат условия за законосъоб-

разно и ефективно разходване на публичните средства и средствата, пре-
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доставяни от европейски фондове и програми, в съответствие с принци-

пите на ЗОП при възлагане на обществените поръчки във Военна акаде-

мия „Г. С. Раковски“. 

Чл. 2. (1) Настоящите правила се прилагат за обществени поръчки за 

строителство, доставки и услуги, възлагани от началника на Академията 

или от длъжностно лице, на което началникът е делегирал правомощия, с 

оглед изпълнение на функциите по закон. 

(2) Настоящите правила се прилагат и в случаите, когато е сключено 

споразумение между министъра на отбраната и друг/и възложител/и съг-

ласно чл.8 от ЗОП, по силата на което министърът на отбраната (другият 

възложител) поема задължението да организира и/или възлага обществена 

поръчка, в зависимост от обхвата на споразумението. 

Чл. 3. (1) По смисъла на тези правила „възложител“ е началникът на 

Военната академия или друго длъжностно лице, на което началникът е де-

легирал правомощия да организира и/или възлага обществени поръчки. 

(2) Със заповед на началника на Академията може да се определи 

длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени по-

ръчки.(нова). 

(3) В отсъствие на възложителя или определеното длъжностно лице 

правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпъл-

няват от лицето, което го замества съгласно заповедта за заместване. 

(4) Със заповед на началника на Академията се определят лица, които 

са упълномощен/и потребител/и по смисъла на чл. 17 от Правилника за при-

лагане на ЗОП (ППЗОП). Същите подписват електронните документи, които 

подлежат на вписване в регистъра на обществените поръчки (РОП), с елект-

ронен подпис и ги изпращат до Агенцията по обществени поръчки (АОП). 

Чл. 4. (1) Организацията за изпълнението на настоящите правила се 

осъществява от структурите в Академията съгласно техните функции. 

(2) Контролът на изпълнението на настоящите правила се осъществява 

от заместник-началника по администрацията и логистиката. 

Чл. 5. (1) Контролът на подготовката, провеждането и възлагането на 

обществени поръчки за строителство, доставки и услуги за потребностите на 

Академията и изпълнението на сключените договори се упражнява от замес-

тник-началника по администрацията и логистиката чрез съгласуване на 

всички актове на възложителя и сключваните договори. 

(2) Предварителният и текущият контрол относно поемане на задъл-

жения или извършване на разход се осъществяват в съответствие със Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

(3) Всеки етап от цикъла на обществените поръчки се документира, 

както е указано в настоящите правила. 
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ГЛАВА ВТОРА 

 

РЕД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Чл. 6. (1) Прогнозирането на потребностите от възлагане на общест-

вени поръчки включва установяване на вида и броя на обществените по-

ръчки съобразно с очакваните потребности и финансовия ресурс, който въз-

ложителят може да осигури. 

(2) Прогнозирането на потребностите от възлагане на обществени по-

ръчки завършва с изготвянето на прогноза на потребностите от възлагане 

на обществени поръчки. 

Чл. 7. Прогнозирането на потребностите от възлагане на обществе-

ните поръчки се извършва в рамките на утвърдените средства в Единния 

финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството 

на отбраната (ЕФП за МТО на МО) и Единния поименен списък на обектите 

за строителство и строителни услуги (ЕПСОССУ), в частта им за Военната 

академия, средствата по европейски програми и др. 

Чл. 8. (1) Заявители на обществени поръчки могат да бъдат основ-

ните, административни и обслужващи звена на Академията. 

(2)  Ежегодно до 15 ноември заявителите (структурните звена във 

Военната академия) представят в отдел „Логистично осигуряване“ 

(сектор Комуникационно и информационно осигуряване /КИО/ на от-

дел „Административен“ – за компютри, консумативи, резервни части 

за хардуер и софтуерно осигуряване, комуникационно-информационно 

оборудване и услуги) на Академията писмена заявка (приложение 1) с 

необходимите доставки и услуги, строителство/  строителни услуги и 

конкурси за проекти, които да бъдат включени в годишния план-график 

за възлагането на обществените поръчки за доставки на стоки и услуги 

на Академията за следващата календарна година.  

(3)  До 15 декември отдел „Логистично осигуряване“ и сектор 

КИО на отдел „Административен“, след анализ на постъпилите заявки, 

изготвят обобщени заявки на потребностите от доставки, услуги, стро-

ителство/строителни услуги и конкурси за проекти за Академията, раз-

пределени по звената заявители, и ги предоставят в отдел „Финанси , 

програмиране и обществени поръчки“ за нуждите на годишното плани-

ране. 

Чл. 9. Въз основа на утвърдените финансови средства и средствата по 

европейски програми в ЕФП за МТО на МО и ЕПСОССУ, в частта им за 

Академията, отдел „Логистично осигуряване“ и сектор КИО актуализират 

разпределението на финансово обезпечените доставки и услуги по звената 

заявители. 
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Чл. 10. Актуализираното разпределение на финансово обезпечените 

доставки и услуги по звената заявители се утвърждават от заместник-начал-

ника на Академията по администрацията и логистиката и се предават в сек-

тор „Обществени поръчки и програмиране“ за изготвяне на план-график за 

възлагане на обществените поръчки. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

РЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Раздел първи 
 

Ред за изработване на технически спецификации за обществени  

поръчки за доставки и/или услуги 
 

Чл. 11. (1) Технически спецификации (ТС) за обществени поръчки за 

доставки и/или за услуги се изработват от специалисти в Академията по 

съответните направления. 

(2) В случаите по ал. 1, изработването на ТС се възлага от заместник-

началника на Академията по администрацията и логистиката на експерт/и, 

който/които имат съответната компетентност с оглед предмета на конкрет-

ната доставка и/или услуга. 

(3) Извън случаите по ал. 1, за изработването на ТС за обществени по-

ръчки за доставки и/или услуги могат да се ангажират експерт/и с необхо-

димата компетентност, които са от други структури на Академията. 

(4) За изработване на ТС за обществени поръчки за доставки и/или 

услуги могат да се ангажират външни експерти от списъка по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП или други независими експерти, чрез възлагане в съответствие 

със ЗОП. 

(5) В случаите по ал. 2, отговорността, че лицето/лицата, което/които 

изработва/т ТС притежава/т необходимата компетентност, е на началника 

на съответния отдел/сектор в Академията. При възлагане изработването на 

ТС на други структури на възложителя, отговорността, че лицето/лицата, 

което/които изработва/т ТС притежава/т необходимата компетентност е на 

ръководителя на съответната структура. 

Чл. 12. (1) Техническите спецификации се изработват при спазване на 

изискванията на чл. 48 – чл. 51 от ЗОП. 

(2) ТС се изработват по образец – приложение 2. 

(3) Лицето/та, изработил/и ТС за обществени поръчки за доставки 

и/или услуги се подписва/т върху оригинала на документа на хартиен носи-

тел. 
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(4) Разработените ТС се утвърждават от началника на академията или 

възложителя и са неразделна част от докладната записка за обосновка на 

необходимостта от стартиране на процедура по ЗОП. 

Чл. 13. Изменение и допълнение на утвърдени ТС за обществени по-

ръчки за доставки и/или услуги се допуска при наличие на обосновани 

предложения по инициатива на заявителя/потребителя. Изменението и до-

пълнението се извършва по реда на чл. 37, ал. 4 от тези правила. 

Чл. 14. При прогнозна стойност на обществена поръчка под 

30 000 лв. без ДДС, ТС за доставка или услуга може и да не се изготвя. В 

този случай заявителят/потребителят определя необходимите характерис-

тики на предмета на поръчката в отделен документ – „Описание на пред-

мета на обществената поръчка“, който се изготвя в свободна форма. 

 

Раздел втори 
 

Ред за изработване на технически спецификации за обществени  

поръчки за строителство и свързаните с него услуги 
 

Чл. 15. (1) Сектор „Поддръжка на инфраструктурата и стопански дей-

ности“ изработват изходни данни за проектиране, изходно задание или ТС 

за строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) за съответния обект. 

(2) Изработването на изходни данни за проектиране, изходно задание 

или ТС се възлага от заместник-началника по администрацията и логисти-

ката на експерт/и, който/които има/т съответната компетентност с оглед 

предмета на конкретната услуга. 

(3) За изработване на ТС за обществени поръчки за СМРР могат да се 

ангажират външни експерти от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП или 

други независими експерти, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.  

Чл. 16. (1) ТС се изработват при спазване на изискванията на чл. 48 – 

чл. 51 от ЗОП. 

(2) ТС се изработват по образец – Приложение № 2. 

(3) Лицето/та, изработил/и ТС за СМРР се подписва/т върху ориги-

нала на документа на хартиен носител. 

(4) Разработените ТС се утвърждават от началника на академията или 

възложителя и са неразделна част от докладната записка за обосновка на 

необходимостта от стартиране на процедура по ЗОП за строителство и 

свързаните с него услуги. 

Чл. 17. Изменение и допълнение на утвърдени ТС за обществени по-

ръчки за СМРР се допуска при наличие на обосновани предложения по ини-

циатива на заявителя/потребителя. Изменението и допълнението се извър-

шва по реда на чл. 37, ал. 4 от тези правила. 

Чл. 18. При прогнозна стойност на обществена поръчка под 
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50 000 лв. без ДДС, ТС за строителство и свързаните с него услуги може и 

да не се изготвя. В този случай, от експерти в сектор „Поддръжка на инф-

раструктурата и стопански дейности“ се изготвят количествено-стойностна 

сметка (КСС) за строителство или строителни услуги, която определя необ-

ходимите дейности за извършване. КСС се изготвя в свободна форма. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ  

ПОРЪЧКИ 

 

Раздел първи 
 

Ред за планиране възлагането на обществените поръчки с обект  

доставки и услуги 
 

Чл. 19. (1) Планиране на възлагането на обществените поръчки за дос-

тавки и услуги се извършва за период от 12 (дванадесет) месеца, като се изготвя 

план-график за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги. 

(2) Планиране възлагането на обществени поръчки се извършва въз 

основа на актуализираното разпределение на финансово обезпечените дос-

тавки и услуги по звената заявители на Военната академията. 

(3) Структурата и съдържанието на План-графика по ал. 1 е съгласно 

приложение 3 и включва информацията по чл. 26 от ППЗОП. 

(4) План-графикът се изготвя от Сектор „Обществени поръчки и прог-

рамиране“ (СОПП) в срок до 30 април на текущата година и се представя 

на началника на Академията за утвърждаване. 

(5) План-графикът по ал. 4 се изготвя от лица, определени от начал-

ника на СОПП. 

(6) Изготвеният план-график, преди утвърждаването му от началника 

на Академията, се съгласува и със служителя по сигурността на информа-

цията, той и началник на сектор „Сигурност на информацията“ (служител 

по СИ, той и НССИ). 

(7) При разработване на план-графика и определяне на приложимия 

ред за възлагане на обществените поръчки съгласно ЗОП не трябва да се 

допуска разделянето на обществените поръчки с цел прилагане на ред за 

възлагане за по-ниски стойности. 

(8) Преценката по ал. 1 се прави от СОПП. 

Чл. 20. СОПП разработва план-графика на базата на утвърдените финан-

сови средства и средствата по европейски програми в ЕФП за МТО на МО и 

ЕПСОССУ, в частта им за Академията и актуализираните заявки от отдел „Ло-

гистично осигуряване“ и сектор „Комуникационно-информационно осигуря-
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ване“ (КИО). Годишният план-график съдържа информация за всяка общест-

вена поръчка: обект, № на позиция по ЕФП за МТО на МО (ЕПСОССУ); пред-

мет и прогнозна стойност на поръчката (изчислена по методите на чл. 21 от 

ЗОП); вид на процедурата; дата на стартиране на дейностите за подготовка на 

документацията; време за подготовка, на документацията в дни; време за про-

веждане на възлагането на обществената поръчка; време за производства за об-

жалване и контрол от АОП (когато е приложимо); начален момент за изпълне-

ние на договора и заявител. 

Чл. 21. В план-графика като отговорни за подготовката на ТС за всяка 

обществена поръчка се посочват структурното звено заявител и негови слу-

жители, компетентни в областта на предмета на конкретната обществена 

поръчка. Когато във Военна академия „Г. С. Раковски“ няма служител с 

професионална компетентност по предмета на обществената поръчка, в 

проекта на график се отбелязва необходимостта от провеждане на пазарни 

консултации или външно участие при подготовка на документацията по 

реда на чл.44 от ЗОП. 

Чл. 22. След утвърждаването на годишния план-график от началника 

на Академията, при необходимост от оповестяване на намерения за възла-

гане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения 

през следващите 12 месеца, СОПП изготвя и изпраща обявление за предва-

рителна информация до АОП за вписване в регистъра на обществените по-

ръчки и го публикува в профила на купувача на електронната страница на 

Военната академия. 

Чл. 23. (1) План-графикът се актуализира при промени в годишните 

финансови средства за Академията или в случай, че възникне необходимост 

от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения 

план-график. Допълнение/изменение на план-графика се извършва при ус-

ловията и по реда на настоящия раздел. 

(2)  При разработване на план-графика и неговото актуализиране за 

всеки конкретен случай се преценява дали са спазени изискванията на ЗОП 

за недопускане разделянето на обществените поръчки с цел заобикаляне 

прилагането на закона. 

(3)  При преценката по ал. 1 се съобразяват следните обстоятелства: 

1. идентичност или сходство в предмета на обществената поръчка; 

2. дата на планиране по предмет и стойност. 

(4)  Преценката по ал. 1 се прави от СОПП съвместно с отдел „Логис-

тично осигуряване“, сектор КИО и сектор „Правно осигуряване“ на Акаде-

мията. 

(5)  Всяка актуализация на годишния план-график се утвърждава от 

началника на Академията. 

Чл. 24. План-графикът, Допълнения/изменения към план-графика се 
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предлагат с докладна записка до началника на Военната академия и се счи-

тат за утвърдени след приемане на предложението. 

 

Раздел втори 
 

Ред за планиране възлагането на обществените поръчки 

с обект строителство 
 

Чл. 25. (1) Планиране на възлагането на обществените поръчки за 

строителство и свързаните с него услуги се извършва аналогично за период 

от 12 месеца, като към план-график за възлагане на обществени поръчки се 

изготвя раздел за строителство и свързаните с него услуги. 

(2) Разделът за строителство и свързаните с него услуги към план-гра-

фика се изготвя от СОПП на база на утвърждения на ЕПСОССУ и стано-

вище на служителя по СИ, той и НССИ. 

(3) Действията по планирането трябва да се извършат в срок до 30 ап-

рил на съответната година. 

Чл. 26. (1) При разработване на план-графика, за всеки конкретен слу-

чай се преценява дали са спазени изискванията на ЗОП за недопускане раз-

делянето на обществените поръчки с цел прилагане на ред за възлагане за 

по-ниски стойности. 

(2) Преценката по ал. 1 се прави от СОПП съвместно с отдел „Логис-

тично осигуряване“. 

Чл. 27. Допълнения/изменения към план-графика за възлагане на об-

ществени поръчки за строителство и свързаните с него услуги се извършва 

както чл. 23 от настоящите вътрешни правила. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

Раздел първи 
 

Подготовка на документацията за участие в процедурите за възлагане 

на обществените поръчки 
 

Чл. 28. (1) Документацията за участие се изготвя за всяка обществена 

поръчка, която съгласно утвърдения от началника на Академията план-гра-

фик предстои да се възлага с процедура по ЗОП. 

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

има задължително съдържание по чл. 31 от ЗОП. 
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(3)  За обществени поръчки съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП 

се изготвят и следните документи: 

1. Заявителят изготвя докладна записка (приложение 4), в която 

обосновава необходимостта от доставка на стоки, извършване на услуга, 

строителство или проект. 

2. В докладната записка се посочва прогнозната стойност на поръч-

ката, определена на основа на изискванията на чл. 21, ал. 2 от ЗОП. В случай 

на необходимост от извършването на строителство или проект към заявката 

се прилага и количествено-стойностна сметка. 

3. Заявителят задължително представя ТС, финансови (при необхо-

димост и други) изисквания към съответната доставка, услуга или проект. 

Те се изписват като приложение към докладната записка, което да е неде-

лима част от нея. 

4. Докладната записка се съгласува: 

4.1. Със служителя по СИ, той и НССИ относно наличието на кла-

сифицирана информация, който изготвя писмено становище. 

4.2. С началника на СОПП относно възлагането на процедура за об-

ществена поръчка. 

4.3. С началника на отдел „Финанси, програмиране и обществени 

поръчки“ за удостоверяване, че предметът на поръчката е включен в ЕФП 

за МТО на МО в частта му за Академията и, че е налице финансова осигу-

реност на обществената поръчка. 

4.4. Със заместник-началника на Академията по администрацията 

и логистиката. 

5. Заявителят регистрира съгласуваната докладна записка в Регист-

ратурата за некласифицирана информация и я представя за резолюция на 

началника на Академията. 

6. След положителна резолюция на докладната записка тя се предава 

на началника на СОПП за изпълнение. 

Чл. 29. Документите за подготовка на процедурата се изготвят от 

лица от СОПП, с участието на длъжностни лица от отделите и секторите от 

Академията в зависимост от компетенциите им, в съответствие с предвиде-

ните в план-графика срокове, освен ако се налага друго, за което се прави 

съответното отбелязване. 

Чл. 30. (1) Документите за откриване на процедурата, които се изгот-

вят от лицата по чл. 29 на тези правила и включват: 

1. решение; 

2. обявление – при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 и 12 

от ЗОП;  

3. покана за участие – при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 8, 10 и 13 от 

ЗОП; 

4. документация съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3, 4, 5, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
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(2) Документацията може да съдържа и други документи, които въз-

ложителят предоставя, или на които се позовава, за да определи характе-

ристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, 

или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офер-

тите или проектите. 

(3) Когато критерият за възлагане е икономически най-изгодната 

оферта съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП, методиката за определяне 

на комплексната оценка се разработва за всяка конкретна процедура за въз-

лагане на обществена поръчка. 

(4) При разработването на методиката за оценка трябва да участва 

най-малко един експерт, който има компетентност по предмета на поръч-

ката и който се подписва върху изготвения документ.  

(5) В случай, че в СОПП няма експерт с компетентност по предмета 

на поръчката, методиката за оценка може да бъде изготвена от експерти от 

други структури на възложителя, външни експерти от списъка по чл. 229, 

ал. 1, т. 17 от ЗОП или други независими експерти, чрез възлагане в съот-

ветствие със ЗОП, които се подписват върху изготвения документ.  

(6) Критериите за оценка на проекта при конкурс за проект, тяхната 

относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на про-

екта се разработват от лица с компетентност по предмета на проекта, които 

се подписват върху изготвения документ. 

(7) Лицата, изработили документите по поръчката, се подписват 

върху оригинала на решението на хартиен носител.  

(8) Решението с което се одобряват документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се 

съгласува по ред, установен в Академията. 

Чл. 31. (1) Решенията за откриване на процедурите се съгласуват с на-

чалника на отдел „Логистично осигуряване“, началника на отдел „Финанси, 

програмиране и обществени поръчки“, служителя по СИ, той и НССИ (при 

мотивирано становище по чл. 27, т. 4.1 от настоящите правила), финансо-

вия контрольор и началника на сектор „Правно осигуряване“ на Военна ака-

демия „Г. С. Раковски“. 

(2) При постъпване на решенията и документите за обществената по-

ръчка за съгласуване, всяко от лицата по ал. 1 съгласува документите или 

ги връщат за преработка поради наличието на обоснована пречка. 

(3) Решенията по ал. 1, с които се одобряват документите по поръч-

ката се съгласуват със заместник-началника на Академията по логистиката 

и администрацията, който упражнява и контрол по отношение на подготов-

ката на възлагането на поръчката. 

Чл. 32. (1) Решенията по чл. 31, ал. 1, т. 1, с които се одобряват доку-

ментите по поръчката се представят за подпис на възложителя с докладна 

записка, която съдържа: 

1. обосновка на необходимостта от откриване на процедурата; 
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2. информация, че няма да се допусне разделяне на поръчката с цел 

прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности;  

3. информация дали ще се ползват възможности за намаляване на 

срока за подаване на оферти/заявления и основанията за това. 

(2) Обстоятелствата по смисъла на ал. 1, т. 2 се преценяват към датата 

на откриване на процедурата. 

(3) След подписване, началникът на СОПП изпраща решението и 

обявлението за публикуване в РОП, съответно до Службата за публикации 

на Европейския съюз чрез АОП, когато е приложимо. 

(4) Публикуването на профила на купувача е в съответствие с раздел 

„Профил на купувача“ от настоящите вътрешни правила. 

Чл. 33. (1) В случаите по чл. 233 от ЗОП, когато конкретната проце-

дура е по договаряне (чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9, 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 

от ЗОП) и предвид стойността на поръчката решението за откриване на про-

цедурата подлежи на предварителен контрол или е под определените пра-

гове за контрол, но е определено за такъв чрез случаен избор, СОПП орга-

низира изпращането на доказателства за обстоятелствата, посочени в реше-

нието за откриване на процедурата. 

(2) Изпращането на доказателствата се осъществява от началника на 

СОПП, регистриран като упълномощен потребител, по електронна поща и 

с електронен подпис, освен в случаите по чл. 134 от ППЗОП. 

(3) След публикуване в РОП на становище от изпълнителния дирек-

тор на АОП, СОПП изготвя доклад до възложителя, като при необходимост 

предлага предприемането на конкретни действия за отстраняване на конс-

татирана незаконосъобразност. 

Чл. 34. (1) За целите на контрола по чл. 232 от ЗОП, проектът на ре-

шението и документите по чл. 34, ал. 1, се съгласува от отделите/ секторите 

по компетентност и се представят за одобрение от възложителя с докладна 

записка. 

(2) След одобряване на проекта, началникът на СОПП, регистриран 

като упълномощен потребител, въвежда данни за процедурата в Системата 

за случаен избор (ССИ), която е достъпна чрез портала на АОП. Изпълне-

нието на посочените действия се отнася за процедура, която подлежи на 

предварителен контрол. 

(3) Ако процедурата е избрана за контрол, лицето по ал. 2 изпраща в 

АОП проектите на решение, обявление, технически спецификации, а когато 

критерият за възлагане не е най-ниска цена – и проекта на методиката за 

оценка. 

(4) След получаване на становище от изпълнителния директор на 

АОП, СОПП изготвя доклад до възложителя, като при необходимост пред-

лага предприемането на конкретни действия за отстраняване на констати-

рани несъответствия. В решението за откриване на процедурата се посочва 
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номера на предварителното становище, дадено от АОП, а в случаите по 

чл. 23, ал. 6 от ЗОП – номерът на предварителното становище се отбелязва 

в придружителното писмо до АОП. 

(5) Когато възложителят не вземе предвид констатациите от осъщес-

твения предварителен контрол по ал. 1, се прилагат писмени мотиви към 

досието за обществената поръчка. 

Чл. 35. (1) Обявление за доброволна прозрачност, когато е прило-

жимо, може да се подготви, представи на възложителя за подпис и публи-

кува от СОПП. 

(2) Обявление за доброволна прозрачност се съгласува с лицата по 

чл. 32. 

(3) В случаите по ал. 1 договор може да се сключи, ако обявлението 

за доброволна прозрачност е влязло в сила. 

Чл. 36. (1) В случаите по чл. 100, ал. 1 и ал. 10 от ЗОП, лицето от 

СОПП, определено за подготовка на документите за възлагане на общест-

вената поръчка изготвя и мотивирано становище от началника на СОПП до 

възложителя. 

(2) При наличие на основание за изменение или предоставяне на до-

пълнителна информация, към становището по ал. 1 се прилага и проект на 

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна ин-

формация, както и проект на обявление за изменение или допълнителна ин-

формация. 

(3) Решението за одобряване на обявление за изменение или допълни-

телна информация по ал. 2 се съгласува с лицата по чл. 3. 

(4) Когато се обсъжда изменение или допълнителна информация ка-

саещи параметри от ТС, задължително се изразява писмено становище от 

лицата, изготвили ТС, в срок до 24 часа от постъпване на запитване от 

СОПП. Съгласуването по ал. 3 е след предоставяне на становището, след 

което се изготвя докладна записка до възложителя за изменение на ТС. 

(5) Когато се обсъжда изменение или допълнителна информация, ка-

саещи методиката за оценка, може да се изиска писмено становище от ли-

цата, изготвили методиката в срок до 24 часа от постъпване на запитване от 

СОПП. Съгласуването по ал. 3 е след предоставяне на становището. 

Чл. 37. (1) При писмено искане до възложителя за предоставяне на 

разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на 

интерес, документацията за обществената поръчка и описателния доку-

мент, СОПП изпраща поставените въпроси до компетентните структури, 

които предоставят своите становища за подготовка на отговор в срок до 

24 часа. 

(2) Писмените разяснения по документацията за участие в процеду-

рата се съгласуват със структурите от Академията по компетентност и се 

подписват от възложителя. 
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(3) Писмените разяснения се предоставят чрез публикуване на про-

фила на купувача. 

 

Раздел втори 
 

Правила за подготовка на процедури при наличие 

на класифицирана информация 

 

Чл. 38. (1) При мотивирано становище на служителя по СИ, той и 

НССИ за наличие на класифицирана информация – държавна тайна съг-

ласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) се изготвя 

Схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договор 

съгласно чл. 4 от Наредба за общите изисквания за гарантиране на индуст-

риалната сигурност.  

(2) Схемата се изготвя преди стартиране на процедурата и следва да 

включва минимум предмета на договора, етапите, дейностите и задачите 

във връзка с подготовката и провеждането на процедурата и изпълнението 

на договора, нивото на класификация на информацията свързана с тях, сро-

ковете, както и преценка дали сключването и/или изпълнението на договора 

налагат изпълнителят да създава, обработва и съхранява при себе си класи-

фицирана информация и да използва подизпълнители.  

(3) Схемата за класификация съгласно ал. 1, се разработва от СОПП. 

При изготвянето ѝ секторът се подпомага от служителя по СИ, той и НССИ. 

(4) Схемата за класификация съгласно ал. 1, се съгласува с Държавна 

агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и е неразделна част от договора 

за възлагане на обществената поръчка. 

Чл. 39. (1) Когато предметът на поръчката налага достъп до класифи-

цирана информация – държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ, в документаци-

ята за подготовка и провеждане на процедурите се предвижда: 

1. изискване към кандидатите за представяне на копия на валидно 

удостоверение за сигурност (УС) на дружеството, валидни разрешения за 

достъп до класифицирана информация (РДКИ) на лицата, с валидност не 

по-малко от 6 месеца, или потвърждение от компетентен орган, в това число 

на ръководството, административното звено по сигурност на информацията 

и на лицата пряко ангажирани с изпълнението на поръчката; 

2. или изискване за представяне на писмено съгласие за стартиране на 

процедура по проучване, както и необходимите документи за проучване по 

ЗЗКИ на участниците/кандидатите, при условие, че възложителят допуска 

за участие кандидати, които не притежават УС и РДКИ; 

3. изискване за представяне на копие на сертификат за разкрита регис-

тратура за класифицирана информация до съответното ниво на процедурата 
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– само при необходимост от обмен или съхранение на класифицирана ин-

формация; 

4. изискване за предоставяне на списък на всички лица, които ще бъ-

дат ангажирани с изпълнението на поръчката, в това число на ръководст-

вото и административното звено по сигурност на информацията на канди-

дата/участника; 

5. раздел в проекта на договор, който определя изисквания за защита 

на класифицираната информация по предложение на служителя по СИ, той 

и НССИ; 

6. изискване участникът/кандидатът да представи съответните разре-

шения или регистрации, когато предметът на поръчката е свързан със зако-

ново определен разрешителен или регистрационен режим; 

7. други изисквания съгласно ЗЗКИ с оглед спецификата на предмета 

на поръчката. 

(2) В случаите, когато възложителят допуска до участие само канди-

дати, които са проучени и притежават УС и РДКИ, служителят по СИ, той 

и НССИ извършва проверка на валидността на документите на кандида-

тите/участниците в процедурата чрез компетентните органи по проучване. 

За резултатите от проверката се уведомява СОПП в срок от 10 (десет) ра-

ботни дни след крайния срок за получаване на документите. Не се допускат 

до участие кандидати, за които няма потвърждение от компетентния орган 

за валидността и актуалността на документите. 

(3) В случаите, когато възложителят допуска до участие кандидати, 

които не притежават УС и РДКИ и имат представено писмено съгласие за 

стартиране на процедура по проучване, участниците/кандидатите подават в 

служителя по СИ, той и НССИ необходимите документи по ЗЗКИ в едно-

месечен срок, коректно попълнени и в пълен обем. Документи, които не 

отговарят на тези изисквания и не са съгласно ЗЗКИ, не се изпращат на ком-

петентния орган по проучване. 

(4) Служителят по СИ, той и НССИ извършва проверка и изпраща на 

компетентния орган документите на участниците/кандидатите за старти-

ране на процедурата по проучване за издаване на УС и РДКИ по чл. 97 от 

ЗЗКИ. 

(5) След приключване на процедурата по проучване от компетентните 

органи в срока, определен в ЗЗКИ, и издаване на необходимите документи, 

служителят по СИ, той и НССИ предоставя списък с отговарящите канди-

дати в СОПП. 

(6) Всички документи по ЗЗКИ се подават в сектор „Сигурност на ин-

формацията“. 

Чл. 40. Когато подготовката и изпълнението на поръчката изискват 

или налагат достъп до класифицирана информация – служебна тайна, в до-

кументацията за подготовка и провеждане на процедурата се предвижда: 
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1. изискване към участниците/кандидатите за представяне на списък 

на лицата, които ще имат достъп до класифицираната информация; 

2. изискване за провеждане на обучение на лицата на кандидата/учас-

тника от служителя по СИ, той и НССИ; 

3. раздел в проекта на договор, в който се включват изисквания за за-

щита на класифицираната информация по предложение на служителя по 

СИ, той и НССИ. 

Чл. 41. Всички изисквания по чл. 40 и чл. 41 се отнасят и за подизпъл-

нителите на кандидатите, за всички участници в обединения. 

Чл. 42. При мотивирано становище за наличие на класифицирана ин-

формация – държавна или служебна тайна, всички членове на комисията 

следва да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация 

със съответното ниво за тази на процедурата, предвидено в схемата за кла-

сификация на етапите. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ, ОФЕРТИ И ПРОЕКТИ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА 

И НАЧИНА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  

НА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ, 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПРЕГОВОРИ И ДИАЛОГ, КАКТО И СЪСТАВА НА ЖУРИТО 

 

Раздел първи 
 

Ред за получаване и съхраняване на заявления за участие, оферти 

и проекти 
 

Чл. 43. Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се водят регистри за 

получаване и съхраняване на документите. 

1. В регистратурите за класифицирана или некласифицирана инфор-

мация, в зависимост от информацията в предмета на поръчката, се съхраня-

ват регистърът за подадените заявления за участие и/или оферти с инфор-

мация за предмета на поръчката, обособената позиция (ако има такава), да-

тата и часът на подаване, кандидатите/участниците. 

1.1. В сектор „Обществени поръчки и програмиране“ се съхранява ре-

гистърът на обществените поръчки; 

1.2. В сектор „Правно осигуряване“ се съхранява регистърът на дого-

ворите за обществени поръчки. 
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Чл. 44. (1) Получаването на заявления за участие/оферти/предложе-

ния и съхранението им до получаването от председателя на комисията, се 

извършва в Регистратурата за некласифицирана информация (РНКИ). 

(2) Завеждането на заявленията за участие/офертите/предложенията 

се извършва в регистър в РНКИ. 

(3) Представените от кандидатите заявления за участие/оферти/ пред-

ложения не трябва да съдържат класифицирана информация. 

(4) Съхранението на документите по ал. 1 да се извършва в РНКИ. 

(5) Създадените и получените по време на организирането и изпълне-

нието на обществената поръчка документи, съдържащи класифицирана ин-

формация се регистрират и съхраняват в регистратурата за класифицирана 

информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 

Чл. 45. (1) За всяка обществена поръчка над праговете на чл. 20, ал.(4) 

от ЗОП се изготвя досие от СОПП, което включва следната информация на 

хартиен носител: 

1. опис на приложените документи; 

2. копия от всички решения и обявления, документацията и други до-

пълнителни документи, разяснения, покани; 

3. копия от протоколите и окончателните доклади на комисията; 

4. копия от офертите или заявленията за участие/проектите; 

5. копия от доказателствата за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 

5 от ЗОП; 

6. в случаите на осъществен предварителен контрол – копия от стано-

вищата на АОП и мотивите на възложителя за неприетите препоръки; 

7. копие от заповедта за назначаване на комисията за извършване на 

предварителен подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка 

на офертите или провеждане на преговори и диалог, включително всички 

заповеди, с които се изменя или допълва нейният състав; 

8. копие от протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП; 

9. копия от документи за обмена на информация между възложителя 

и други лица или органи във връзка с подготовката и провеждането на про-

цедурата и изпълнението на договора; 

10. копия от документи свързани с информация за обжалването на по-

ръчката, копие включително от жалбата, копия от становищата по нея, копия 

от решенията и определенията на органите, отговорни за обжалването; 

11. копия от документите, представени от определения за изпълнител 

участник преди сключването на договора; 

12. копие на договора или рамковото споразумение, както и всички 

документи, свързани с изпълнението и отчитането му; 

13. банковата гаранция, застрахователната полица или платежното на-

реждане за обезпечаване на гаранция за изпълнението на договора; 
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14. копие от документа, удостоверяващ връщането на мострите (ко-

гато е приложимо); 

15. копия от други документи свързани с процедурата по ЗОП и из-

пълнението на договора. 

(2) Оригиналите на документите за обществените поръчки се съхра-

няват в Регистратурата за некласифицирана информация, а копие от тях - в 

СОПП. Началникът на СОПП осигурява условия и отговаря за съхранени-

ето на досиетата на обществената поръчка. 

Чл. 46. (1) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват за срок 

от пет години от датата на приключване изпълнението на договора за об-

ществената поръчка или от датата на прекратяване на процедурата. 

(2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това про-

изтича от правилата за работа на финансиращи, одитиращи и сертифици-

ращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и прог-

рами на Европейския съюз. 

 

Раздел втори 
 

Определяне състава и начина на работа на комисията за подбор 

на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите, 

провеждане на преговори и диалог, както и на журито 
 

Чл. 47. (1) Възложителят издава заповед, с която назначава комисия 

за провеждане на процедурата. Съдържанието на заповедта е съгласно чл. 

51, ал. 1 от ППЗОП. 

(2) Комисията се състои от нечетен брой членове. 

(3) Като членове на комисията се назначават: 

1. лица с компетентност по предмета на поръчката;  

2. представители от СОПП; 

3. юрист от Военна академия „Г. С. Раковски“; 

4. представител на сектор „Финанси“; 

5. представители на заявителя/потребителя при поръчки за строител-

ство и свързаните с него услуги; 

(4) Отговорността дали представителят от съответния отдел/сектор е 

лице с компетентност по предмета на поръчката е на началника на от-

дела/сектора. 

(5) За участие в комисията могат да бъдат привличани експерти с про-

фесионална компетентност, включени в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 

ЗОП или други външни експерти чрез възлагане в съответствие със ЗОП. С 

избраните външни експерти предварително се сключва договор, в който се 

включва клауза за неразгласяване на информацията във връзка с предстоя-

щата процедура. 
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(6) Председателят на комисията е представител на СОПП. По решение 

на възложителя, председател на комисия може да бъде и друго лице, което 

притежава необходимата компетентност. 

(7) Членовете на комисията предварително се запознават със своите 

правомощия, както и с разпоредбите на ЗОП, касаещи работата на комиси-

ята. Същото се удостоверява с декларация от всеки член на комисията, ко-

ято се попълва заедно с тази по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, 

ал. 8 от ППЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ. 

(8) Заповедта по ал. 1 се изготвя от СОПП, съгласува се по установения 

в Академията ред и се подписва от възложителя. В заповедта се посочва: 

1. поименният състав и лицето, определено за председател; 

2. на коя дата комисията следва да започне работа; 

3. сроковете за извършване на работата; 

4. място на съхранение на документите, свързани с обществената по-

ръчка, до приключване работата на комисията. 

(9) Заповедта по ал. 1 се издава след изтичане на срока за подаване на 

заявления за участие/оферти. Съгласуването на заповедта може да започне 

предварително при отчитане на необходимото технологично време за това. 

(10) Срокът за приключване работата на комисията трябва да е съоб-

разен със спецификата на поръчката и не може да е по-дълъг от срока за 

валидност на офертите. 

(11) При отсъствие на председателя или основен член от състава на ко-

мисията, възложителят издава заповед за назначаване на нов председател или 

член, представител на същата структура с необходимата компетентност. 

Чл. 48. (1) При конкурс за проект, СОПП подготвя заповед за назна-

чаване на жури, в която се определя: 

1. поименният състав и лицето, определено за председател; 

2. сроковете за извършване на работата; 

3. място на съхранение на документите, свързани с конкурса за про-

ект, до приключване на работата на журито. 

(2) Журито се състои от нечетен брой членове. Когато от участниците 

в конкурса се изисква определена професионална квалификация или пра-

воспособност, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат 

същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.  

(3) При спазване на изискванията на по ал. 2, предложения за предсе-

дател и членове на журито се правят от заявителя/потребителя. 

(4) Членове на журито могат да са и външни лица. 

(5) Заповедта по ал. 1 се съгласува по установения в Академията ред 

и се подписва от възложителя. 

Чл. 49. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

ценовите предложения началникът на СОПП обявява най-малко чрез съоб-

щение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 
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Чл. 50. (1) В деня и часа, определени за отваряне на заявленията за 

участие/оферти/проекти, последните и списъкът се предават на председа-

теля на комисията с приемо-предавателен протокол (приложение 5) по реда 

на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

(2) Председателят на комисията подписва кореспонденцията с канди-

датите или участниците в процедурата в предвидените от ЗОП случаи. 

Чл. 51. Отварянето на офертите е публично и на него могат да при-

състват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномо-

щени представители, както и представители на средствата за масово осве-

домяване при спазване на установения режим за достъп в Академията. При-

състващите се легитимират пред комисията с лична карта и документ, удос-

товеряващ качеството им на присъствие. 

Чл. 52. (1) След започване работата на комисията нейните членове ня-

мат право да изнасят заявленията за участие или офертите от помещението, 

в което се провеждат заседанията. 

(2)  При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията 

за участие или офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез 

профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

Чл. 53. (1) След прочитането на заповедта, подписването на деклара-

циите по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 327, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и отбелязването за 

протокола на присъстващите представители комисията започва отварянето 

на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и опо-

вестява съдържанието им. Когато е приложимо – проверява за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

(2)  Най-малко трима от членовете на комисията подписват „Техни-

ческото предложение“ и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

(3)  Комисията предлага по един от присъстващите представители на 

другите участници да подпише „Техническото предложение“ и плика с над-

пис „Предлагани ценови параметри“. 

(4)  Публичната част от заседанието на комисията приключва след из-

вършването на действията по ал. 1 – 3. 

Чл. 54. (1) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от Пра-

вилника за прилагане на ЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя 

протокол. 

(2)  Когато установи липса, непълнота, несъответствие на информаци-

ята, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги 

посочва в протокола по ал. 1 и изпраща протокола на всички кандидати или 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

(3)  В срок до пет работни дни от получаването на протокола по ал. 1 
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кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъот-

ветствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. До-

пълнително предоставената информация може да включва факти и обстоя-

телства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

(4)  Възможността по ал. 3 се прилага и за подизпълнителите и третите 

лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът 

може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че по-

дизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 

ако това не води до промяна на техническото предложение. 

(5)  Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посо-

чените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕEДОП 

може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват кандидата или участника. 

(6)  След изтичането на срока по ал. 3 комисията преминава към разг-

леждане на допълнително представените документи относно съответстви-

ето на кандидатите/участниците на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

(7)  При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от 

процедурата при необходимост комисията може да иска разяснения за данни, 

заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

Чл. 55. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7 от ЗОП, ко-

мисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор и го 

предава на възложителя, който го приема или връща с писмени указания. 

(2) В случай, че възложителят установи обстоятелства по чл. 106, 

ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в 10-дневен срок от представянето на съответния 

протокол връща протокола с писмени указания. Извършените действия и 

взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол. 

(3) В случай, че възложителят приеме резултатите от работата на коми-

сията, поставя резолюция „Приемам“ („Утвърждавам“) върху протокола. 

(4) В срок от два работни дни от приемане на протокола от работата 

на комисията, СОПП изготвя проект на решение за кандидатите, които ще 

бъдат поканени да представят оферти, съответно – да участват в прегово-

рите или в диалога или за прекратяване на процедурата. 

(5) Проектът на решение по ал. 4 се представя от началника на СОПП 

за подпис от възложителя. 

(6) В срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съг-

ласно чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, възложителят обявява с решение кандидатите, 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art18_Al1_Pt2&Type=201/
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които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно – да участват в пре-

говорите или в диалога. В решението се включват и кандидатите, които не 

отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това. 

Чл. 56. (1) Комисията завършва работата си с доклад, а по процедура 

по чл. 18, ал 1, т. 12 от ЗОП с протокол. Докладът (протоколът) от работата 

на комисията се изготвя, подписва и комплектува в съответствие с чл. 60 от 

ППЗОП.  

(2) Когато член на комисията е против взетото решение или предло-

жение, той подписва доклада (протокола) с особено мнение и писмено из-

лага мотивите си. Мотивите задължително се прилагат към доклада (прото-

кола) на комисията.  

(3) В случаите по ал. 2, след подписа върху доклада (протокола), съ-

ответният член на комисията изписва с думи „С особено мнение, за което 

прилагам мотиви“. 

Чл. 57. Когато в хода на работа на комисията възникнат основателни 

съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между учас-

тници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това об-

стоятелство се посочва в доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

Чл. 58. Предаването доклада (протокола) на възложителя се извършва 

от председателя на комисията. 

Чл. 59. (1) В 10-дневен срок от получаването на доклада (протокола), 

възложителят може да върне доклада (протокола) на комисията с писмени 

указания, по образец Приложение 6, когато: 

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за 

приключване на процедурата, и/или 

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

(2) Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указа-

нията се отразяват в нов доклад (протокол), който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията на комисията. 

Чл. 60. (1) В случай, че възложителят приеме резултатите от работата 

на комисията, утвърждава доклада (протокола). 

(2) В 4-дневен срок от утвърждаване на доклада (протокола) от рабо-

тата на комисията, СОПП изготвя проект на решение за определяне на из-

пълнител или за прекратяване на процедурата, което се представя за подпис 

от възложителя.  

(3) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада (протокола) възло-

жителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване 

на процедурата. 

(4) Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията 

в случаите по чл. 106, ал. 2 от ЗОП. Уведомяването не спира провеждането 

и приключването на процедурата. 
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Чл. 61. (1) При конкурс за проект, след приключване на работата си, 

журито изготвя доклад, който съдържа: 

1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на 

неговата работа; 

2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и за-

поведите, с които се изменят сроковете за работата и състава му; 

3. участниците в конкурса; 

4. кратко описание на работния процес, включително действията, 

свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на проектите; 

5. оценките на проектите и обосновките за решенията на журито; 

6. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване; 

7. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отгова-

рят на предварително обявените условия, когато е приложимо; 

8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо; 

9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8; 

10. особените мнения на членовете на журито, когато има такива. 

(2) Към доклада се прилагат всички документи изготвени в хода на 

работата на журито като протоколи, оценителни таблици, мотивите за осо-

бените мнения и др. 

(3) След утвърждаване на доклада, СОПП изготвя проект на решение 

за класирането на участниците в конкурса съгласно доклада на журито, 

както и за наградите и за плащанията, което се подписва от възложителя в 

срока по чл. 106, ал. 6 ЗОП.  

(4) СОПП изготвя проект на решение за прекратяване на конкурса за 

проект при наличие на основание за това и го представя за подпис на въз-

ложителя. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

 

РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

ОТ ТЯХ 

 

Раздел първи 
 

Ред за сключване на договорите 
 

Чл. 62. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен 

договор за обществена поръчка, след представяне на документите по 

чл. 112 от ЗОП. 

(2) Преди сключване на договора документите по ал. 1 се проверяват от: 
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1. началника на СОПП или определено от него длъжностно лице съв-

местно с експерт от отдел „Логистично осигуряване“ – представените до-

кументи, доказващи съответствието на техническите и професионални спо-

собности с изискванията на възложителя; 

2. началника на отдел „Финанси, програмиране и обществени по-

ръчки“ или определено от него длъжностно лице – представените доку-

менти, доказващи съответствието на икономическото и финансово му със-

тояние на изискванията на възложителя; 

3. началника на сектор „Правно осигуряване“ – представените доку-

менти, доказващи липсата на основание за отстраняване от процедурата на 

избрания изпълнител. 

(3) Договорът за обществена поръчка се подписва от възложителя и 

началника на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ в съ-

ответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото уп-

равление и контрол в публичния сектор и се съгласува с началника на сек-

тор „Правно осигуряване“. 

Чл. 63. СОПП уведомява избрания изпълнител чрез телефон, е-мейл 

или факс, че следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП с 

изключение на тези, които вече са му били предоставени или са му слу-

жебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 

до националните бази данни на държавите членки. 

Чл. 64. (1) Проектите на договори за възлагане на обществени по-

ръчки се изготвят от сектор „Правно осигуряване“ на Военната академия 

при спазване изискванията на чл. 112 от ЗОП. 

(2) Всички договори съдържат клауза за едностранно прекратяване от 

страна на възложителя в случаите по чл. 5, т. 3, б. „б“ от ЗИФОДРЮПДР. 

(3) Проектът на договорите се съгласуват с началниците на отдели и 

сектори в Академията по компетентност в зависимост от предмета на по-

ръчката и с началника на сектор „Правно осигуряване“. 

Чл. 65. (1) Документите във връзка с откриването и провеждането на 

процедурата, двата екземпляра на договор и приложенията към него, под-

писани от изпълнителя и копие от гаранцията за изпълнение, се представят 

от СОПП на финансовия контрольор на Военната академия. 

(2) След извършване на проверка на процедурата, финансовият конт-

рольор издава контролен лист за поемане на задължение. Оригиналът на 

контролния лист се прилага към договора. 

(3) Контролният лист и двата екземпляра на договора за възлагане на 

обществена поръчка се представят на възложителя за подписване. 

(4) В разчета за изпращане на договора се предвижда копие от същия 

да се предостави на СОПП, сектор „Финанси“ и структурата в интерес, на 

която се изпълнява договора. 

(5) СОПП подготвя писмо от възложителя за уведомяване на ДАНС 
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за сключен договор, изпълнението на който е свързано с наличие или обмен 

на класифицирана информация, като дава информация за предмета и изпъл-

нителя по договора. 

(6) Допълнителни споразумения за изменение на договори за общест-

вени поръчки се изготвят от сектор „Правно осигуряване“ при наличие на 

основание по чл. 116 от ЗОП, съгласуват се по реда на чл. 66, ал. 3 на тези 

правила и се подписват от възложителя. 

(8) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, допълнителни споразуме-

ния за изменение на договори за обществени поръчки се сключват след пре-

доставяне на становище за законосъобразност от АОП съгласно чл. 235 от 

ЗОП и чл. 138 – чл. 139 от ППЗОП. 

Чл. 65. (1) Подписаният договор се завежда в регистъра на догово-

рите в сектор „Правно осигуряване“. 

(2)  СОПП предоставя копие от договора на началника на сектор „Фи-

нанси“. 

Чл. 67. За всеки договор за възлагане на обществена поръчка в сектор 

„Финанси“ на възложителя се съхранява следната информация на хартиен 

носител: 

1. копие от договора за възлагане на обществената поръчка; 

2. оригинал на фактура, приемо-предавателни протоколи и други раз-

ходно-оправдателни документи, посочени в договора като необходими за 

извършване на плащанията. 

 

Раздел втори 
 

Контрол на изпълнението на сключените договори 
 

Чл. 68. (1) След сключването на договора се преминава към неговото 

изпълнение. Началникът на отдел „Логистично осигуряване“ (отдел „Ад-

министративен“) координира и контролира изпълнението на договорите с 

предмет строителство, доставки на стоки и услуги, (за доставка на ком-

пютри, консумативи, резервни части за хардуер и софтуерно осигуряване, 

комуникационно-информационно оборудване и услуги), като: 

1. координира взаимоотношенията между участниците; 

2. извършва проверка на представените отчетни документи във 

връзка с изпълнението на договора; 

3. следи сроковете за изпълнение на договора; 

4. получава и комплектува разход оправдателните документи; 

5. извършва проверка за съответствие на издадените документи по 

изпълнение на предмета на договора; 

6. в случай на просрочено изпълнение уведомява СОПП и сектор 

„Правно осигуряване“ за събиране на дължими неустойки; 
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7. уведомява СОПП за освобождаване гаранциите за обезпечаване 

изпълнението на договорите съгласно клаузите на договора. 

8. в случай на пълно или частично неизпълнение или друг вид не-

точно изпълнение уведомява СОПП и сектор „Правно осигуряване“ за съ-

биране на дължими неустойки. 

 

(2) След извършване на плащането по договора за обществената по-

ръчка сектор „Финанси“ предоставя справка за плащанията в СОПП. 

Чл. 69. При констатиране на проблеми в процеса на изпълнението на 

договора началникът на отдел „Логистично осигуряване“/отдел АО пред-

лага писмено на възложителя мерки за отстраняването им. 

Чл. 70. (1) Възложителят може да контролира изпълнението на дого-

ворите за доставки, услуги и строителство и чрез назначени комисии. 

(2) Възложителят упражнява контрол, както следва: 

1. по отношение на поемането на задължения и извършването на раз-

ход в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в пуб-

личния сектор и заповед на началника на Военната академия; 

2. личен контрол съгласно ЗОП. 

 

Раздел трети 
 

Ред за приемане на резултатите от договорите 
 

Чл. 71. Фактическото приемане на резултатите от изпълнението на 

договорите с предмет строителство, доставки на стоки и услуги от отдел 

„Логистично осигуряване“ (от отдел „Административен“ – за доставка на 

компютри, консумативи, резервни части за хардуер и софтуерно осигуря-

ване, комуникационно-информационно оборудване и услуги“), като за 

целта се изготвят следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол, подписан от изпълнителя и длъж-

ностно лице от отдел „Логистично осигуряване“ (от отдел „Администрати-

вен“); 

2. акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова 

разписка за приемане/предаване на материални запаси. 

Чл. 72. (1) Оценяване на съответствието на стоки, доставени по дого-

вор, се извършва от комисия, назначена от възложителя. 

(2) При констатирано несъответствие на стоките с изискванията към 

тях, комисията по ал. 1 изготвя Констативен протокол. 

Чл. 73. (1) Приемането на извършените услуги в съответствие с изис-

кванията на договора се извършва от отдел „Логистично осигуряване“ (от 

отдел „Административен“). 

(2) При констатирано несъответствие на услугите с изискванията към 
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тях се изготвя Констативен протокол. 

Чл. 74. (1) При предвидени в договора приемни изпитвания, запо-

ведта за организирането им се изготвя от отдел „Логистика“. 

(2) Приемните изпитвания се провеждат по Програма за приемни из-

питвания и Методика за приемни изпитвания, разработени от изпълнителя 

по договора, съгласувани с отдел „Логистично осигуряване“ и утвърдени 

от началника на Военната академия. 

(3) Комисията за приемни изпитвания изготвя Протокол от приемни 

изпитвания, който се утвърждава от лицето, назначило приемната комисия. 

(4) Утвърденият Протокол от приемни изпитвания е документ, удос-

товеряващ съответствието на извършените по договора дейности. 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА  

ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА 

 

Раздел първи 
 

Общи разпоредби 
 

Чл. 75. (1) Когато в план-графика е предвидено възлагането на об-

ществени поръчки за доставки, услуги или строителство по реда на чл. 186 

– чл. 195 от ЗОП, подготовката на условията по поръчката и организацията 

на действията по възлагането се прилагат по настоящите правила. 

(2) Всички документи за възлагането на обществени поръчки по тази 

глава се оформят от СОПП в съответствие на глава пета. 

(3) По отношение на сключените договори по реда на настоящата 

глава се прилагат разпоредбите в съответствие на глава седма. 

 

Раздел втори 
 

Събиране на оферти с обява 
 

Чл. 76. (1) Определеното длъжностно лице от СОПП изготвя след-

ните документи за конкретната обществена поръчка: 

1. обява за събиране на оферти – по образец на АОП; 

2. информация по чл. 96 от ППЗОП, по образец на АОП, която съ-

държа данни за възложителя, ТС, кратко описание на предмета на поръч-

ката, прогнозна стойност, срок за получаване на оферти, посочване на 



31 

връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публику-

вани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка;  

3. други документи, съдържащи информация за изисквания относно 

изпълнението на поръчката, които ще се публикуват заедно с обявата за съ-

биране на оферти, както и образец на декларация за липсата на обстоятелс-

твата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, проектът на договор и образецът на 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС. 

(2) Обявата за събиране на оферти се съгласува по реда в настоящите 

вътрешни правила. 

(3) Началникът на СОПП представя на възложителя за подпис доку-

ментите по ал. 1. 

Чл. 77. (1) СОПП организира в един и същи ден публикуването на 

обявата за събиране на оферти на профила на купувача и изпращането на 

кратката информация за поръчката на портала за обществени поръчки. 

(2) В профила на купувача заедно с обявата за събиране на оферти се 

публикуват документите и приложенията към нея. 

(3) Когато до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офер-

тите постъпи писмено искане за разяснение по условията на обществената 

поръчка, определеното длъжностно лице подготвя проект на разяснение. 

(4) Писменото разяснение по условията на обществената поръчка се 

подписва от възложителя. 

(5) Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно на 

следващия работен ден от постъпване на запитването.  

Чл. 78. (1) Когато в срока за получаване на оферти постъпят по-малко 

от три оферти или не постъпи нито една оферта, началникът на СОПП из-

готвя и представя с докладна записка за подпис на възложителя съобщение 

за удължаване на първоначално определения срок с най-малко три дни. 

(2) Съобщението се публикува на профила на купувача и се изпраща 

информация по чл. 96, ал. 3 от ППЗОП на портала за обществени поръчки. 

Чл. 79. Получените оферти се завеждат в Регистратурата за некласи-

фицирана информация. 

Чл. 80. (1) Началникът на СОПП организира изготвянето на заповед 

на възложителя за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на по-

лучените оферти по реда на чл. 97 от Правилника за прилагане на ЗОП и 

чл. 30 от настоящите правила. 

(2) Членовете на комисията попълват декларации за обстоятелствата 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 от ЗОВСРБ след получаване на 

списъка с участниците и на всеки етап от работата й, когато настъпи про-

мяна в декларираните данни. 

(3) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обя-

вява ценовите предложения. При извършването на тези действия могат да 
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присъстват представители на участниците при спазване на установения ре-

жим за достъп в Академията. Присъстващите се легитимират пред комиси-

ята с лична карта и документ, удостоверяващ качеството им на присъствие. 

(4) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офер-

тите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възло-

жителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участ-

ниците и се публикува в профила на купувача. 

(5) Към офертата участниците подават декларация по образец на въз-

ложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП. 

(6) Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обсто-

ятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

(7) Не се издава отделно решение на възложителя за определяне на 

изпълнител, а за изпълнител се смята определеният в утвърдения от възло-

жителя протокол. 

Чл. 81. (1) Когато се прекратяват действията по възлагане на общест-

вената поръчка по чл. 193 от ЗОП, началникът СОПП подготвя докладна 

записка с предложение за прекратяване на процедурата с включените мо-

тиви за това. 

(2) След утвърждавана на докладната записка от възложителя начал-

ника на СОПП организира публикуване на съобщението в профила на ку-

пувача, а информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП се оттегля от портала на 

обществените поръчки. 

Чл. 82. Възложителят може да не публикува обява, а да изпрати по-

кана до определено лице/лица, когато са налице основанията по чл. 191 от 

ЗОП. 

Чл. 83. (1) Договор се сключва с определения изпълнител от утвърде-

ния протокол. 

(2) СОПП организира публикуването в профила на купувача на дого-

вора и допълнителните споразумения към него. 

 

Раздел трети 
 

Директно възлагане на обществена поръчка 
 

Чл. 84. (1) При обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

възложителят може да възлага директно обществени поръчки и може да до-

каже разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо 

сключването на писмен договор. Началникът на СОПП изготвя докладна 

записка до възложителя за организиране и провеждане на процедура по 
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ЗОП чрез директно възлагане или за изпращане на писмо-покана за предс-

тавяне на оферта до възможен изпълнител. Директното възлагане може да 

се извърши на основа на: 

1. Информация, получена в отговор на официално запитване до сто-

пански субекти; 

2. Информация от участие на лица или обединения в приключили про-

цедури за възлагане на обществени поръчки, презентации на лица или обе-

динения, рекламни материали на лица или обединения (брошури, прос-

пекти, каталози от изложения и др.), интернет-сайтове на различни стопан-

ски субекти и други. 

3. Сключени и качествено изпълнени договори за доставки, услуги и 

строителство. 

(2)  СОПП изпраща покани с технически спецификации, изисквания 

за изпълнение на поръчката до възможните изпълнители. 

Чл. 85. (1) СОПП изготвя заповед на възложителя, с която се назна-

чава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. 

(2) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката и класи-

рането на офертите и предлага на възложителя да бъде сключен договор за 

доставка или разхода на финансовите средства да бъде доказан само с пър-

вични платежни документи. В случай, че обектът на възлагане е строител-

ство, независимо от стойността на обществената поръчка, възложителят за-

дължително сключва писмен договор. 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава 

на възложителя заедно с цялата документация. 

(3)  За изпълнител се смята определеният в утвърдения от възложи-

теля протокол. 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Чл. 86. Редът за обжалване на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки е определен в глава 27 от ЗОП. Всички жалби срещу действия, без-

действия или решения, свързани с провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, се предоставят на сектор „Правно осигуряване“. 

Чл. 87. (1) Процесуалното представителство по образуваните дела се 

осъществява от сектор „Правно осигуряване“ на Академията. 

(2) Всички структури са длъжни да оказват своевременно съдействие 

при необходимост и при поискване с оглед на защитата на интересите на 

Академията по образуваните дела. 
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Чл. 88. Информацията за обжалването на поръчката, включително 

жалбата, становищата по нея, решенията и определенията на органите, от-

говорни за обжалването, е част от досието на обществената поръчка. 

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, 

СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

Чл. 89. Възложител на обществени поръчки е началникът на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ или упълномощено от него длъжностно лице. 

Задълженията на възложителя, са: 

1. да отговаря за цялостната защита на интересите на Академията; 

2. да отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на 

финансови средства в Академията; 

3. да делегира правомощия на длъжностни лица в качеството им на 

възложители по реда на чл. 7 на ЗОП; 

4. да утвърждава всички заявки и докладни записки, свързани с необ-

ходимостта от закупуване на материални активи, извършване на услуги или 

строителство/строителни услуги; 

5. да подписва в качеството си на възложител всички документи, свър-

зани с обявяването и изпълнението на обществена поръчка; 

6. да назначава със своя заповед длъжностни лица и комисии за разг-

леждане, оценка, класиране на офертите и избор на изпълнител, комисии за 

пазарно проучване, включително и да преценява необходимостта от прив-

личане на външни експерти в комисиите; 

7. да утвърждава или поставя резолюция на докладната записка за 

стартиране на обществена поръчка, изготвена от съответния заявител, про-

токола за извършено пазарно проучване и доклада (протокола) за избор на 

изпълнител; 

8. да подписва договорите за възлагане на обществени поръчки; 

9. да утвърждава всички разходи по сключените договори. 

Чл. 90. Началникът на сектор „Правно осигуряване“ на Академията: 

1. съгласува определянето на правните основания за стартиране на 

процедурите и законосъобразното им провеждане; 

2. участва в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, подготовка на проектите на договорите за възлагане 

на обществени поръчки и допълнителни споразумения за изменение на до-

говори; 

3. съгласува проектодоговора и договора за възлагане на обществена 
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поръчка за съответствие с действащите нормативни и поднормативни раз-

поредби в Република България; 

4. при нарушаване изпълнението на договора от страна на изпълни-

теля предлага конкретни правни действия от страна на възложителя. 

Чл. 91. Финансовият контрольор на Академията: 

1. проверява законосъобразността на процедурите и възлаганите об-

ществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и настоящите Вътрешни правила; 

2. проверява законосъобразността на решенията/заповедите за пое-

мане на задължения и извършване на разход чрез полагане на подпис върху 

докладната записка за необходимите финансови средства към настоящата 

процедура – при несъгласие с представената заявка депозира писмено мо-

тивирано становище; 

3. попълва и подписва контролни листове за предварителен контрол – 

преди поемане на задължение, като проверява проектодоговорите и дого-

ворите преди предоставянето им за подпис на възложителя; 

4. при извършване на разплащане по договорите се произнася по съ-

ответствието на разхода с поетото задължение в издадения контролен лист 

и спазване на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол 

в публичния сектор, утвърдените от министъра на финансите Методически 

насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Указанията за 

осъществяване на предварителен контрол и Наредбата за формата, съдър-

жанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от 

ЗФУКПС. 

Чл. 92. Началникът на отдел „Финанси, програмиране и обществени 

поръчки“: 

1. отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на договорите, 

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

лихви, неустойки и други финансови задължения и тежести; 

2. осъществява проверка за редовността на представените от изпълни-

теля платежни документи и извършва плащанията по тях; 

3. следи за сроковете и осигурява своевременното връщане на сумите, 

внесени като гаранции за изпълнение и други гаранции, защитаващи инте-

ресите на възложителя, съгласно сключените договори; 

4. предоставя справка, чрез началника на сектор „Финанси“, на начал-

ника на СОПП за извършените плащания по сключените договори за дос-

тавки, услуги и строителство съгласно чл. 58, ал. 3 от настоящите Вът-

решни правила. 

Чл. 93. Началникът на СОПП: 

1. отговаря за цялостното организиране на процедурата за възлагане 

на обществени поръчки; 

2. организира изготвянето и съгласува необходимите документи за 

откриване и провеждане на процедурата; 
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3. следи за комплектуването на досиетата; 

4. организира изпращането чрез електронен подпис на необходимата 

информация до АОП. 

Чл. 94. (1) Заявителите на обществена поръчка изготвят докладна за-

писка, в която обосновават необходимостта от обществена поръчка и я 

представят за утвърждаване/резолюция на възложителя/началника на Ака-

демията. 

(2) Докладната записка предварително се съгласува със служителя по 

СИ, той и НССИ, началника на отдел „Финанси, програмиране и общест-

вени поръчки“, началника на СОПП и финансовия контрольор. 

(3) В докладната записка трябва да е упомената приблизителната стой-

ност на разхода. В нея задължително са формулирани техническите специфи-

кации, финансовите (при необходимост и други) изисквания към доставката, 

предоставянето на услуги и строителството/строителните услуги. 

(4) Заявителят (чрез свой служител/и) участва в процеса на реализи-

рането на обществената поръчка при изготвянето на документацията, разг-

леждането, оценяването и класирането на подадените оферти, както и при 

извършването на текущ контрол на изпълнението, отчета и регистрирането 

на материалните средства, приемането на изпълнението (при необходи-

мост) и др. 

Чл. 95. Служителят по сигурността на информацията, той и началник 

на сектор „Сигурност на информацията“: 

1. съгласува докладната записка на заявителя относно наличието на 

класифицирана информация, като изготвя писмено становище; 

2. при положително становище за наличие на класифицирана инфор-

мация съгласува проектодоговора, проектите на обявление, решението за 

откриване на процедура или обявата и разработената документация от-

носно наличието на класифицирана информация. 

Чл. 96. Началникът на отдел „Логистично осигуряване“: 

1. изготвя заявката, техническата спецификация, методиката за 

оценка на офертите (при необходимост) и докладната записка за доставка 

на стоки и услуги и за строителство и строителни услуги; 

2. създава ред за изпълнение на договора, сключен след възлагането 

на обществената поръчка; 

3. организира изготвяне на протокол, подписан от заявителя и изпъл-

нителя, при извършването на доставката, предоставянето на услуги и стро-

ителството/строителните услуги; 

4. следи за качественото изпълнение на договора и поетите от изпъл-

нителя гаранции и при констатирани нередности уведомява началника на 

СОПП и сектор „Правно осигуряване“ за необходимостта от предприемане 

на съответните правни действия; 

5. организира получаването, съхраняването, разпределянето и отчета 
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на доставените стоки и услуги, а при обект строителство – изготвянето на 

документите за приемане и въвеждане в експлоатация на обекти публична 

държавна собственост или обособени части след извършване на строителна 

услуга; 

6. предоставя в отдел „Финанси, програмиране и обществени по-

ръчки“ приемо-предавателните протоколи, заявките за плащане, фактурите, 

контролните листове и други документи, удостоверяващи изпълнението на 

договора за обществената поръчка. 

Чл. 97. Началникът на отдел „Административен“ отговаря за спаз-

ване на законовите срокове и за публикуването на информация в профила 

на купувача чрез сектор КИО. При процедури за доставка на компютри, 

консумативи, резервни части за хардуер и софтуерно осигуряване, комуни-

кационно-информационно оборудване и услуги той: 

1. изготвя заявката, техническата спецификация, методиката за 

оценка на офертите (при необходимост) и докладната записка за доставка 

посочените по-горе стоки и услуги; 

2. създава ред за изпълнението на договора, сключен след възлагането 

на обществената поръчка; 

3. организира изготвяне на протокол, подписан от заявителя и изпъл-

нителя, при извършването на доставката и предоставянето на услуги; 

4. следи за качественото изпълнение на договора и поетите от изпъл-

нителя гаранции и при констатирани нередности уведомява началника на 

СОПП и сектор „Правно осигуряване“ за необходимостта от предприемане 

на съответните правни действия; 

5.  организира получаването, съхраняването, разпределянето и отчета 

на доставените отбранителни ресурси и услуги; 

6. предоставя в сектор „Финанси, програмиране и обществени по-

ръчки“ приемо-предавателните протоколи, заявките за плащане, фактурите, 

контролните листове и други документи, удостоверяващи изпълнението на 

договора за обществената поръчка. 

 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ 

НА ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

Чл. 98. (1) Въвеждащо обучение се осигурява на всеки новоназначен 

служител, в чиято длъжностна характеристика са включени задължения във 

връзка с етап от управлението на цикъла на обществените поръчки. 

(2) Въвеждащо обучение не се осигурява на новоназначен служител, 
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който има професионален опит в областта на обществените поръчки. 

Чл. 99. Ръководителите на звената, чиито служители участват в про-

цеса на организиране и провеждане на обществените поръчки, ежегодно 

предлагат на началника на Академията включването им в поддържащо обу-

чение. 

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

 

Чл. 100. (1) Профилът на купувача е раздел от сайта на Военна акаде-

мия „Г. С. Раковски“ (http://rnda.armf.bg/). 

(2) Профилът на купувача представлява обособена електронна стра-

ница в сайта на Академията. До всички документи, публикувани в профила, 

се осигурява неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп. 

(3) Профилът на купувача се създава и администрира от сектор КИО. 

Чл. 101. (1) Документите и информацията, предназначени за публи-

куване в профила на купувача, които се отнасят до конкретна обществена 

поръчка, се обособяват в електронна преписка със самостоятелен иденти-

фикационен номер и дата на създаване. 

(2) Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 

срока по чл. 24, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

(3) Профилът на купувача се поддържа по начин, от който може да се 

удостовери датата на публикуване на всеки документ в него при условията 

и по реда на Закона за електронното управление. 

Чл. 102. (1) В профила на купувача се публикуват под формата на 

електронни документи: 

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, въз-

лагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки; 

2. документацията за обществените поръчки с изключение на случа-

ите, при които поради технически причини или такива, свързани със защи-

тата на информацията, не е възможно осигуряването на неограничен, пълен 

и пряк достъп чрез електронни средства; 

3. разясненията, предоставени от възложителя във връзка с общест-

вените поръчки; 

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за процеж-

дано на процедурите; 

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, 

включително приложенията към тях; 

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за об-

ществени поръчки и рамковите споразумения; 

http://rnda.armf.bg/
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7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица; 

8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предва-

рителен контрол; 

9. съобщенията по чл. 53 от ППЗОП; 

10. съобщенията за отваряне на ценовите предложения; 

11. пълната информация за действията по чл. 86, ал. 1 и 3 от IППЗОП 

при конкурс за проект. 

(2) Документите по ал. 1 се публикуват в срокове, както следва: 

1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване – в 

деня на публикуването им в регистъра на обществените поръчки; 

2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП – в деня на изпращането 

им до лицата, заявили интерес, кандидатите или участниците, а когато не 

подлежат на изпращане – в деня на издаването им; 

3. поканите по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в деня на изпращането им 

до избраните кандидати; 

4. поканите по чл. 34, ал. 2, т. 1 от ЗОП – в деня на изпращането им 

до лицата, заявили интерес за участие; 

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеж-

дане на процедурите – в деня на изпращането на съответното решение по 

чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 от ЗОП в зависимост от вида и етапа на процедурата; 

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, 

включително приложенията към тях – в деня на публикуването на обявле-

нието за възлагане на поръчка в регистъра; 

7. съобщенията по чл. 53 от ППЗОП – най-малко 48 часа преди ново-

определения час; 

8. съобщенията за отваряне на ценовите предложения – не по-късно 

от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения; 

9. допълнителните споразумения за изменения на договорите за об-

ществени поръчки и рамковите споразумения: 

а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – 

в деня на публикуването на обявлението за изменение на договора за об-

ществена поръчка или рамковото споразумение в регистъра; 

б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 от ЗОП 

– до 7 дни от сключването на допълнителното споразумение; 

10. становищата на АОП във връзка е осъществявания от нея предва-

рителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или 

от публикуването им в регистъра; 

11. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП – в 5-дневен срок след 

извършването на съответното действие; 

12. съобщението по чл. 193 от ЗОП – в деня на прекратяването; 

13. документацията за обществени поръчки, с изключение на случа-

ите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита 
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на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк 

достъп чрез електронни средства – от датата на: 

а) публикуването на обявлението в „Официален вестник“ на Евро-

пейския съюз; 

б) публикуването на обявлението в регистъра на обществените по-

ръчки, когато не подлежи на публикуване по чл. 88, ал. 2, т. 13, б. „а“ от 

настоящите Вътрешни правила, или 

в) изпращането на поканата за потвърждаване на интерес; 

14. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с общес-

твените поръчки: 

а) в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗОП – до 4 дни от получаването на 

искане; 

б) в случаите по чл. 180, ал. 1 от ЗОП – до 3 дни от получаването на 

искане; 

в) в случаите по чл. 189 от ЗОП – най-късно на следващия работен 

ден от получаването на искане; 

15. по чл. 86, ал. 1 от ППЗОП – най-малко 14 дни преди крайния срок 

за получаването на конкурсните проекти, освен ако не се съдържа в обяв-

лението, а по чл. 86, ал. 3 от ППЗОП – в 3-дневен срок от подаването на 

възражението. 

(3) В случаите, когато поради технически причини или такива, свър-

зани със защита на информацията, не е възможно осигуряването на неогра-

ничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства, през профила на ку-

пувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване па докумен-

тите, които не са достъпни чрез електронни средства. 

(4) Съобщението по чл. 43, ал. 4 от ЗОП се публикува в профила на 

купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено 

от кандидата или участника. 

Чл. 103. (1) Документите по предходния член се публикуват в про-

фила на купувача след попълване на протокол за достоверност на съдържа-

нието и дата на публикуване (приложение 7). 

(2) Документите за публикуване се съгласуват със служителя по 

СИ, той и НССИ в Академията. 

(3) Не се публикуват документи, които съдържат класифицирана 

информация. 

Чл. 104. СОПП изпраща по електронна поща/предава на електронен 

носител документите за публикуване в профила на купувача на лицето, оп-

ределено да поддържа профила на купувача. Електронните документи се 

представят във формати *.pdf/*.doc/*.docx/*.xls/*.xlsx/*.txt. Големината на 

самостоятелен файл не трябва да надвишава при сканиране резолюция 300 

dpi (точки) за черно-бяло изображение. 

Чл. 105. (1) При публикуване на документите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП 
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се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно 

са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска 

тайна, информация, защитена със закон, както и информация в случаите по 

чл. 30 от ЗОП, чието обявяване противоречи на обществения интерес. На 

мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване. 

(2) Заличаването на информация от документите, които следва да 

бъдат публикувани в профила на купувача, се извършва върху елект-

ронно/сканирано копие на съответния подписан, заверен и изведен доку-

мент. 

(3) Лицето, определено да поддържа профила на купувача, публи-

кува документите в деня на тяхното получаване. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното 

обявяване със заповед. 

§ 2. Последващите промени в нормативните актове, регламентиращи 

организацията и провеждането на обществени поръчки, следва да се отчи-

тат и прилагат своевременно от длъжностните лица независимо дали са от-

разени в настоящите Вътрешни правила. 

§ 3. Последващите промени в нормативните актове, регламентиращи 

организацията и провеждането на обществени поръчки, се отразяват в нас-

тоящите Вътрешни правила в срок до 2 месеца от публикуването им в „Дър-

жавен вестник“. 

§ 4. За неуредените въпроси в настоящите Вътрешни правила се при-

лагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и действащото законодателство в об-

ластта на специалните обществени поръчки. 

§ 5. Настоящите Вътрешни правила отменят Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки във Военна академия „Ге-

орги Стойков Раковски“, обявени със Заповед на началника на Академията 

№ СИ29-РД02-189/12.03.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение 1 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. №  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
за потребностите от доставка на стоки, услуги и строителство за              г. 

На                                                                                                                                        

 

 

№ 

Обект 

(доставка, ус-

луга, строи-

телство) 

Предмет 

(описание на 

необходимите 

стоки, услуги 

или СМР) 

Брой 

количество 

обем 

Мотиви 

Прогнозна 

стойност 

без ДДС 

Срок за 

доставка и 

изпълнение 

Налага ли дос-

тъп до класи-

фицирана ин-

формация 

        

        

        

 

 

 

 

 

Дата:                      г.     Ръководител:     

 

       (длъжност) 

 

       (звание, подпис, фамилия) 
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Приложение 2 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

 

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. № 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

                                                                                          
(звание)   (подпис)  (име, фамилия)  

                                                                      г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 

 

(текстуална част) 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА 

„..................................................................................” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙ-

НОСТИТЕ 

(посочват се приложението и основните съставни части на продукта или изисквания 

за състава му/дейностите) 

 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

 Изисквания по предназначение 

(основни тактико-технически характеристики на продукта) 

 Изисквания по електромагнитна защита 

 Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика 

 Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт 

 Изисквания за скритост и маскировка 

 Изисквания за транспортопригодност и съхранение 

 Други специфични изисквания 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

(изисквания за съответствие със стандартизационни документи – граждански и/или 

военни) 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

 Обучение; 

 Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на бъл-

гарски и/или друг език; 

 Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности; 
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 Метрологично осигуряване; 

 Осигуряване на техническа помощ; 

 Изисквания към производствения процес; 

 Изисквания по отношение опазването на околната среда; 

 Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок; 

 Други (напр. по отношение правата на интелектуална собственост). 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО 

И КОНСЕРВАЦИЯТА 

 

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

(посочват се приложимите гаранционни срокове – напр. при експлоатация, съхране-

ние и др.) 

 

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията; 

 Изпитвания (ако са приложими). 

 

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ                                                             

 

                                                                                                              
(звание)   (подпис)  (име, фамилия)  

 

                                                                                        .        .        г. 
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Приложение 3 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. № 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

                                                                                          
(звание)   (подпис)  (име, фамилия) 

                                                                      г. 

ПЛАН-ГРАФИК 

за възлагане на обществени поръчки за период от 12 месеца 

(считано от            .                   . на съответната година) 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за                      г. 

 

№ 

по 

ред 

№ поз. по 

ЕФП/№ 

обекта по ЕП-

СОССУ за 

_____г. 

Предмет на 

ОП и Код по 

CPV 

Прогнозна 

стойност на 

ОП 

Вид на 

процедурата 

Дата на старти-

ране на дейнос-

тите за подго-

товка на доку-

ментацията 

Време за подго-

товка, на доку-

ментацията в дни 

Време за провеждане на възла-

гането Време за произ-

водства по об-

жалване, контрол 

от АОП (когато е 

приложимо) 

Начален мо-

мент и срок 

за изпълнение 

на договора 

Заявител 

Получаване на 

заявления/ 

оферти/про-

екти/предложе-

ния в дни 

Работа на ко-

мисията и 

сключване на 

договор в дни 

І. Доставки на стоки и предоставяне на услуги 

Раздел първи: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

(за обявяване в ЕС) 

             

А. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

                   (за обявяване в ЕС) 
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№ 

по 

ред 

№ поз. по 

ЕФП/№ 

обекта по ЕП-

СОССУ за 

_____г. 

Предмет на 

ОП и Код по 

CPV 

Прогнозна 

стойност на 

ОП 

Вид на 

процедурата 

Дата на старти-

ране на дейнос-

тите за подго-

товка на доку-

ментацията 

Време за подго-

товка, на доку-

ментацията в дни 

Време за провеждане на възла-

гането Време за произ-

водства по об-

жалване, контрол 

от АОП (когато е 

приложимо) 

Начален мо-

мент и срок 

за изпълнение 

на договора 

Заявител 

Получаване на 

заявления/ 

оферти/про-

екти/предложе-

ния в дни 

Работа на ко-

мисията и 

сключване на 

договор в дни 

Б. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП  

                     (за обявяване в ЕС) 

 

 

           

В. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

(за обявяване в ЕС) 

            

Раздел втори: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

(за обявяване в РОП - Публично състезание или пряко договаряне) 

            

Раздел трети: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

(за публикуване на Профила на купувача - Събиране на оферти с обява или покана до определени лица) 

            

Раздел четири: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

(за които се сключва писмен договор) 

            

Раздел пети: Поръчки на стойност под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 

            

А. Поръчки на стойност под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 

(с класифицирана информация) 

            

Б. Поръчки на стойност под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 

(без класифицирана информация) 

            

Раздел шести: Поръчки за сключване на договор в резултат на рамково споразумение – по реда на чл. 82 от ЗОП. 

 

            



47 

№ 

по 

ред 

№ поз. по 

ЕФП/№ 

обекта по ЕП-

СОССУ за 

_____г. 

Предмет на 

ОП и Код по 

CPV 

Прогнозна 

стойност на 

ОП 

Вид на 

процедурата 

Дата на старти-

ране на дейнос-

тите за подго-

товка на доку-

ментацията 

Време за подго-

товка, на доку-

ментацията в дни 

Време за провеждане на възла-

гането Време за произ-

водства по об-

жалване, контрол 

от АОП (когато е 

приложимо) 

Начален мо-

мент и срок 

за изпълнение 

на договора 

Заявител 

Получаване на 

заявления/ 

оферти/про-

екти/предложе-

ния в дни 

Работа на ко-

мисията и 

сключване на 

договор в дни 

ІІ. Строително-монтажни и ремонтни работи и услуги свързани с тях 

Раздел първи: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

(за обявяване в ЕС) 

             

А. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

                   (за обявяване в ЕС) 

            

Б. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП  

                     (за обявяване в ЕС) 

 

 

           

В. Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

(за обявяване в ЕС) 

            

Раздел втори: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

(за обявяване в РОП - Публично състезание или пряко договаряне) 

            

Раздел трети: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

(за публикуване на Профила на купувача - Събиране на оферти с обява или покана до определени лица) 

            

Раздел четири: Поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

(за които се сключва писмен договор) 

            

Раздел пети: Поръчки на стойност под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 

            

А. Поръчки на стойност под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 

(с класифицирана информация) 



48 

№ 

по 

ред 

№ поз. по 

ЕФП/№ 

обекта по ЕП-

СОССУ за 

_____г. 

Предмет на 

ОП и Код по 

CPV 

Прогнозна 

стойност на 

ОП 

Вид на 

процедурата 

Дата на старти-

ране на дейнос-

тите за подго-

товка на доку-

ментацията 

Време за подго-

товка, на доку-

ментацията в дни 

Време за провеждане на възла-

гането Време за произ-

водства по об-

жалване, контрол 

от АОП (когато е 

приложимо) 

Начален мо-

мент и срок 

за изпълнение 

на договора 

Заявител 

Получаване на 

заявления/ 

оферти/про-

екти/предложе-

ния в дни 

Работа на ко-

мисията и 

сключване на 

договор в дни 

            

            

 

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ОП и П 

 

                                                                                                              
(звание)   (подпис)  (име, фамилия) 

 

                                                                                        .        .        г. 
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Приложение №4 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. № 

 

ДО 

НАЧАЛНИК НА  

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

............................................................. 

началник на ............................................................ 

във Военна академия „Г. С. Раковски” 

 

ОТНОСНО:                                                             

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН                                                              

(Увод) 

(Изложение) 

(Изводи)  

 

Като имам предвид горепосоченото, 

 

П Р Е Д Л А Г А М : 

1. 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ                                                             

 

                                                                                                              
(звание)   (подпис)  (име, фамилия)  

                                                                                        .        .        г. 
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Приложение 5 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

 

 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

Днес, ............................. г. в .......…...........… часа, ........................................  

 

......................................................................................................................................... 
(звание, име и фамилия) 

 предаде  

 

на..........................……………………………………….........……................……...... 
(звание, име и фамилия) 

 

Следните заявления, оферти, проекти, предложения: 

 

№ Входящ № Дата Час Кандидат/участник 

1     

2     

3     

4     

5     

  

 

 

Същите са подадени в определения срок (час и дата по обявлението, поканата) по общест-

вена поръчка с предмет 

................................................................................................................................ 

 

 

ПРЕДАЛ: .............................................                   ПРИЕЛ:............................................ 
(звание, подпис, фамилия)  (звание, подпис, фамилия) 
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Приложение 6 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. № 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ  

до комисията за провеждане на процедура 

за обществена поръчка, назначена със Заповед № 

 

На основание чл. 106, от ЗОП и във връзка с процедура за възлагане на обществена 

поръчка за .....................................(посочват се обектът и предметът на поръчката) 

чрез.....................................(посочва се видът на процедурата), открита с Решение 

№............................, публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на 

..................................................(и в „Официален вестник” – ако е необходимо съгласно чл. 35, 

ал. 1 от ЗОП), и с оглед на .................. (посочват се фактическите и правните основания за из-

даване на акта – допуснати от комисията нарушения в нейната работа). 

Давам следните указания до назначената от мен със Заповед №..............коми-

сия:.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

 

На................(дата) в.................часа комисията да се събере на заседание и да изпълни 

дадените указания, като и да изготви и ми предаде нов доклад. 

 

Дата                   г.                                           ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
(звание, подпис, фамилия) 

 

Писмени указания 

на възложителя във връзка с връщане на доклада на комисията 
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Приложение 7 

 

 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

  

Рег. №                                          /          .          .           г. 

Екз. №  

 

 

РАЗРЕШАВАМ: 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК ПО АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЛОГИСТИКАТА 

НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г.С.РАКОВСКИ” 

 
(звание)   (подпис)  (име, фамилия) 

                                                                          .        .           г. 

  

 

ПРОТОКОЛ 

за достоверност на съдържание и дата на публикуване 

 

 

 

Днес,...................., на основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки и чл. 103 

от Вътрешните правила се предостави за публикуване,............................................. 

............................................................................................................................. ............ 

 

 

 

Предоставил материалите за публикуване: 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

И ПРОГРАМИРАНЕ“ 

 

                                                                                        .        .        г. 

 

 

Разрешавам публикуване в профила на купувача: 

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ТОЙ И  

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” 

 

                                                                                        .        .        г. 


