ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg

ЗАПОВЕД
№73
28.02.2019г., гр. Перущица
На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.244 от ЗОП, чл.140 от
ППЗОП, във връзка с ччл.13 от ЗФУКПС
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Отменям Заповед № 110/13.05.2016г. и Заповед №164/22.07.2016г.
II. Утвърждавам Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки на община Перущица.
III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на числения състав на
община Перущица чрез деловодната система АКСТЪР –ОФИС и се
публикува в сайта на община перущица в меню :Профил на купувача.
IV. Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.
РАДИ МИНЧЕВ
/П/
Кмет на община Перущица
Изготвил:
Ангел Левашки
Юрисконсулт

/П/
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Утвърждавам: /П/
РАДИ МИНЧЕВ
Кмет

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА 2019 г.

Раздел I
ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се определят реда за:
1. прогнозиране на потребностите от възлагане на обществени поръчки;
2. планиране провеждането на процедурите;
3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на
процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и
проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване
на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите ;
5. сключване на договорите;
6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на
резултатите от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата,
ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на
обществените поръчки;
11. поддържане на профила на купувача.
Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл.18,
ал.1 т.1-3, т. 6-8 и т.11-13 от ЗОП.
Чл. 3 (1)Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат
задължения по изпълнението на дейностите по чл.1;
(2)Настоящите вътрешните правила са част от контролните дейности в утвърдената
Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в Община Перущица.
Чл. 4. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:
1. Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
2. Търговски закон /ТЗ/;
3. Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/;
4. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
/ЗФУКПС
Чл. 5 (1) Кметът на Община Перущица отговаря за цялостна защита на интересите на
Община Перущица и е Възложител на обществената поръчка.
1. В зависимост от вида и етапа на процедурата издава и подписва Решенията,
определени по ЗОП, утвърждава изготвената документация и обявленията за
обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в
настоящите правила;
2. Издава Решение за промяна при наличие на предпоставките на чл.100 от ЗОП;
3. Подписва разяснения по документацията за участие в процедурата;
4. Подписва решения за удължаване срока за подаване на оферти;
5. Подписва Заповед за назначаване на комисия по чл.103 от ЗОП ;
6. Упражнява контрол и приема доклада от работата на комисията;
7. Издава решение за класиране и определяне на изпълнител за обществената
поръчка;
8. Подписва Договори за възлагане на обществената поръчка;
9. Осъществява и други дейности, вменени му по правомощията и реда на ЗОП;
(2) Възложителят - Кметът може да определи длъжностно лице, което да организира
и/или да възлага обществени поръчки.
(3) С изключение на случаите по ал. 2, в отсъствие на възложителя правомощията му,
свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества
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съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството
на възложителя.
(3) Възможността по ал. 2 не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и
прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
Чл. 6 Заместник-кметът ” Строителство, архитектура, благоустройство, обществен ред и
сигурност, МДТ” и Заместник-кметът „Култура и туризъм, европейски проекти” на
Община Перущица, в случаите, когато са оправомощени за извършване на действия,
свързани с възлагане на обществени поръчки, осъществяват пряк контакт с възложителя
в лицето на Кмета на Община Перущица.
Заместник–кметовете на община Перущица осъществяват и действия на заявители по
смисъла на настоящите правила за започване на процедури по възлагане на обществени
поръчки.
Чл. 7(1)Директорите на дирекции, са отговорни за планирането на процедурите по
възлагане на обществени поръчки;
(3) Освен случаите по ал.1 , Директор дирекция „БФСДАО” писмено съгласува всички
договори за възлагане на обществена поръчка, относно разходната им част;
(4) Старши – счетоводителят контролира финансовото изпълнение на договорите за
обществени поръчки като следи за наличието на вземания и задължения по тях,
своевременно извършване на плащанията, главници, лихви, неустойки и други
финансови задължения и тежести и текущото осчетоводяване на задълженията и
разходите по договорите.
Чл. 8(1) Юрисконсултът на община Перущица отговаря за правилното определяне на
правните основания за стартиране на процедурите и законосъобразното им провеждане с
оглед запазване интересите на община Перущица;
(2)Юрисконсултът събира информация за планираните обществени поръчки, съвместно
със заявителите на конкретните обществени поръчки, подготвя провеждането им,
контролира изготвените от отделните звена документи, свързани с провеждането на
процедурите по ЗОП.
(3)Юрисконсултът осъществява предварителен контрол върху документацията за
участие в процедурата на конкретната обществена поръчка;
(4)Юрисконсултът подготвя и изпраща предварителните Обявления и Решения до АОП;
подготвя и изпраща информация за сключен договор и информация за приключен
договор до АОП; следи за освобождаването на гаранциите за участие и гаранциите за
изпълнение; архивира по реда на настоящите правила досиетата на проведените и
приключили същински процедури по ЗОП и изпраща предвидената в закон обобщена
информация до АОП.
(5) Юрисконсултът поддържа профила на купувача съгласно изискванията в ППЗОП
Чл. 9. Финансовият контрольор:
1. извършва предварителен контрол за законосъобразност на действията по
откриване, провеждане и приключване на обществените поръчки отразени
в Контролни карти №1 и №2 от настоящите правила
2. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол преди
плащанията по сключените договори след проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки.
Чл. 10 Главен архитекти или главен инженер на община Перущица подготвя
необходимите технически спецификации и изисквания към кандидатите/участниците,
когато обществената поръчка е за строителство.
Раздел II
ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.11. (1) Директорите на дирекции, които реализират дейности, разходите за които се
нуждаят от провеждане на обществени поръчки определят необходимостта от
съответната дейност за текущата бюджетна година, като изготвят план-график,
Приложение №1 към настоящите правила за обществените поръчки, които следва да
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бъдат планирани за текущата календарна година. План-графика се изготвя в срок до 30
календарни дни от приемане на Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2)В план-график, Приложение №1 към настоящите правила по ал.1 се определят вида
на разхода /строителство, доставка, услуга/, приблизителните стойности, срокове за
провеждане на планираните обществени поръчки и друга налична към момента
информация.
Чл.12 Юрисконсултът на общината в срок до 20 календарни дни от план-график, на
директорите на дирекции преглежда всяка планирана обществена поръчка за наличие
на изискуемите реквизити и съответствието им с образците на документи за
публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки. Съгласува планграфиците с Дирекция „БФСДАО“ по отношение на финансирането и в случай на
констатирани несъответствия връща план-график за отстраняването им.
Несъответствията се отстраняват в срок от 5 работни дни от връщането , след което
коригираният план-график отново се предава на юрисконсулта.
Чл.13 Юрисконсултът подготвя обобщен график на планираните обществени поръчки,
който се представя на кмета на общината за одобрение по Приложение №2 от
настоящите правила
Чл.14(1) Юрисконсултът на Община Перущица подготвя при необходимост / използване
на съкратени срокове/ предварителни обявления, и ги изпраща за публикуване в АОП, а
при определените в ЗОП условия и до „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(2)
Графикът по чл.13 следва да съдържа информация за всяка поръчка:
описание на обекта на поръчката, прогнозната стойност в лева без ДДС, вид на
процедурата, предвидената дата на сключване на договора и срока, за който следва да
бъде сключен;
(3)
Графикът се предоставя на Кмета на общината за утвърждаване и за
сведение на ръководния състав на общината и финансовия контрольор.
Чл.15. В случай, че заявителите са планирали откриване на обществени поръчки със
сходен предмет, който позволява обявяване на една обща поръчка, юрисконсулта
уведомява съответните заявители.
Чл.16 (1)Заявителите трябва да съобразяват датата на подаване на предложението, с
вида на процедурата, както и с вида, спецификата и степента на сложност на предмета
на съответната обществена поръчка, и да осигуряват необходимото технологично време
за подготовка на документацията и провеждане на процедурата за възлагане на
поръчката
(2)
Стартирането на всяка една процедура следва да е съобразено с Графика
за провеждане на обществените поръчки.
(3)
Заявителят, инициирал и/или отговарящ за процеса по възлагане на
обществената поръчка, участва в процедурата по възлагане на обществената поръчка до
приключването й.
Раздел III
ПОДГОТОВКА, НА ПРОЦЕДУРИТЕ. ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА.
Чл.17 (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и
включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия
изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания
на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка.
(2)Възложителят изчислява прогнозната стойност на обществената поръчка към датата
на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за
възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.
(3) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е
предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички
позиции.
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(4) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за
общата стойност на цялата поръчка.
(5 При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея
се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на
изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
(6 При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на
подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата
на:
1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през
предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или
стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на
поръчката, или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата
доставка или услуга.
(7) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или
покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както
следва:
1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен
на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за
обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде
определен - месечната стойност, умножена по 48.
(8) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им
стойност е следната:
1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други
възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и
други плащания;
3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.
(9) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване
на прогнозната стойност е следната:
1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца - месечната
стойност, умножена по 48.
(10) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид
максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки,
предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната
система за покупки.
(11 Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка
не трябва да се използва за прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(12)Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с което се прилага ред за
възлагане за по-ниски стойности
(13) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече
поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към
момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена
поръчка с такъв предмет.
(14) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването
на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.
(15)Подготовката и провеждането на всяка конкретна процедура за възлагане на
обществена поръчка започва с изготвяне на технически спецификации и пълно описание
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на обекта на поръчката. С техническите спецификации се определят необходимите
характеристики, предмет на поръчката. Изготвят се от експерт, който има
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Ако няма такъв
експерт в общината може да се ползва външен експерт съгласно изискванията на ЗОП.
(16) Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или
участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Чл. 18 В случай че длъжностните лица, определени за отговорници по подготовка на
техническите задания установят, че не притежават необходимия капацитет и знания,
Кметът на община Перущица предприема действия за привличане на външни експерти.
Външните експерти се определят от Кмета на общината, като задачите, които трябва да
изпълняват се възлагат с договор.
Чл. 19(1)При установяване на противоречие с разпоредбите на ЗОП и/или допуснати
непълноти в техническата документация, в срок от пет работни дни, считано от датата
на получаване на предложението, юрисконсултът е длъжен да уведоми съответния
заявител. В посочения срок, юрисконсултът може да направи и предложения относно
отстраняване на непълнотите и противоречията със ЗОП.
(2) Заявителят е длъжен, в срок от 10 работни дни да отстрани допуснатите
противоречия с разпоредбите на ЗОП и/или непълноти, или да обоснове липсата на
такива пороци в изготвената документация.
Чл. 20 Възложителят е длъжен, преди откриване на процедура, която подлежи на
контрол по чл.232, ал.1 и чл.233 от ЗОП да въведе данни за нея в системата за случаен
избор (ССИ), която е достъпна чрез портала на АОП. Данните се подават чрез
електронен подпис. Когато след изтичане на три работни дни от въвеждане на данните
процедурата не е избрана за контрол Възложителят може да оповести нейното
откриване.
Чл. 21(1) След окончателното съгласуване на документите, юрисконсултът, в срок от пет
работни дни оповестява откриване на процедурата съгласно изискванията на ЗОП, като
изготвя:
1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Обявление за обществена поръчка
3. Документация за участие
(2) Изготвената документация се съгласува в следната поредност и срокове:
1. От заявителя на обществената поръчка, в срок от 2 /два/ работни дни, считано от
датата на получаването й.
2. Юрисконсултът съгласува за законосъобразност проектодоговора в срок от 2 /два/
работни дни и предлага окончателните редакции на документацията за участие,
обявлението и решението за одобрение и подпис от Възложителя.
3. Съдържанието на документацията трябва да отговаря на изискванията по чл.31
от ЗОП.
4. Осигурява се достъп до документацията чрез електронни средства, като се
посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията по обществената
поръчка.
(3) Възложителят е длъжен да изпраща Решенията и Обявленията по чл.36, ал.1 от ЗОП
по електронен път до Регистъра по обществени поръчки.
Чл. 22(1) За започване на непланирана процедура за възлагане на поръчка, заявител
изготвя докладна записка, с която информира кмета за необходимостта от предприемане
на действия и прави мотивирано предложение относно необходимостта от възлагане на
поръчката.
(2)
Директорът на дирекция „Бюджет, Финансово счетоводна дейност и
административно обслужване” анализира информацията с оглед необходимостта от
възлагане на непредвидена поръчка и докладва на кмета .
(3)
Кметът взема решение, с което инициира процедура по подготовката и
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провеждане на процедура или мотивирано отказва провеждането на предложената
процедура.
Чл.23(1) Кметът взема решение за откриване на процедура по възлагане на обществена
поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за
участие в процедурата.
(2) Обявлението за обществената поръчка следва да съдържа минимално необходимата
информация , посочена в ЗОП.
(3)Възложителят може при условията, допустими в ЗОП, еднократно да направи
промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с
осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна
фактическа грешка. Възложителят изпраща за публикуване в Регистъра за обществени
поръчки / РОП/ обявление за изменение или допълнителна информация и решението с
което то се одобря в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в РОП за откриване
на процедурата.
Чл.24. Юрисконсултът отговаря за:
1. Приемането на офертите и завеждането им във входящ регистър – от„главен
специалист административно обслужване“ на община Перущица;
2. Изготвяне на досие на конкретната процедура;
3. Предоставяне на разяснения по условията на процедурата, съобразно
определения от ЗОП ред;
4. Изготвянето на Заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и
класиране на
постъпилите оферти. Със Заповедта се определя съставът на комисията съобразно
изискванията на ЗОП, срока за извършване на работата; мястото на съхранение на
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията;
Председател или членове на комисията могат да бъдат и външни лица;
5. Юрисконсултът подготвя и изпраща информацията за сключените договори,
рамкови споразумения, Решения при евентуално прекратяване на процедурите,
както и информация за изпълнените договори до Агенцията за обществени
поръчки и при определени условия до Официален вестник на Европейския съюз;
6. Съхраняването на цялата документация по поръчката и офертите до
сключването на договора и завеждане на досието е в архива на юрисконсулта на
Община Перущица.
7. Юрисконсултът отговаря за поддържане профила на купувача.
Чл.25 Документацията се публикува в Профила на купувача на сайта на община
Перущица http://www.perushtitsa.bg
Чл.26 В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1.
Всички Решения, Обявления и Покани, свързани с откриването, възлагането,
изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2.
Документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които
поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е
възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3.
Разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените
поръчки;
4.
Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на
процедурите;
5.
Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително
приложенията към тях;
6.
Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени
поръчки и рамковите споразумения;
7.
Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8.
Становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания
от нея предварителен контрол.
Чл. 27 Документите по чл.26 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна
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преписка.
Чл. 28 В случаите на изключението по чл.26, т.2 чрез профила на купувача се
оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са
достъпни чрез електронни средства.
Чл. 29 При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по
отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във
връзка с наличието на търговска тайна, единния граждански номер или личния номер на
чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена
със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
Чл. 30 С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че
заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените
в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.
Чл.31 Документите публикувани в профила на купувача се публикуват в сроковете
регламентирани в ЗОП и ППЗОП.
Чл.32(1) След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или оферти
Възложителят назначава със Заповед комисия, състояща се от нечетен брой членове
съобразно изискванията на ЗОП за извършване на подбор на кандидатите и участниците,
разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог.
(2)
Председател или членове на комисията могат да бъдат и външни лица. В
този случай възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като
председател или членове на комисията.
(3)
Членовете на комисията и външните експерти представят декларация за
съответствие на обстоятелства по чл.103, ал.2 ЗОП.
(4)
Проектът на заповед за назначаване на комисията/лицата по ал. 1 се
изготвя от юрисконсулта.
(5)
Председателя на комисията:
а) свиква заседанията на комисията и определя график за работата;
б) информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват
изпълнението на поставените задачи;
б) отговаря за законосъобразното провеждане на процедурата ;
в) отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за
архивиране;
г) има всички правомощия на член на комисията;
д) изготвя протоколите и обобщеният доклад от работата на комисията;
(6) Членовете на комисията:
a) участват в заседанията на комисията;
б) разглеждат документите, участват при вземане на решения и поставят оценки на
офертите;
в) подписват всички документи по работата на комисията;
(7) Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод при липса на
компетентност за да изпълни поставените задачи в конкретната поръчка или при
възникване на конфликт на интереси.
Чл.33(1)При приемане на офертите или заявленията за участие „главен специалист
административно обслужване“ на община Перущица отбелязва върху опаковката
поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава
документ. Не се приемат оферти и заявления, представени след изтичане на крайния
срок или в незапечатана или скъсана опаковка. Лицето, което приема предложенията
проверява дали участниците /кандидатите са посочили върху плика адрес за
кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес, а когато офертата или заявлението
е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. Постъпилите по
пощата оферти се обработват по същия ред.
(2)
В администрацията на възложителя за всяка поръчка се води регистър, в
който се отбелязват:
1.
обект на обществената поръчка;
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2.
3.
4.

входящ номер, дата и час на подаване;
Подател на офертата или заявление за участие;
Причини за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е

приложимо.
(3)
Получените заявления за участие или оферти се предават на председателя
на комисията, за което се съставя протокол с данните по ал.2, като протокола се
подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
Чл. 34 (1) Комисията отваря, разглежда, оценява и класира офертите в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и актовете по прилагането му и настоящите вътрешни правила.
(2)
За извършената работа комисията съставя протокол /и иокончателен
доклад.
(3)
Работата на комисията, отразена в протоколи и обобщен доклад се
представя на възложителя за утвърждаване. В 10-дневен срок от получаване на доклада
възложителя го утвърждава или връща с писмени указания. В 10-дневен срок от
утвърждаване на доклада възложителя издава Решение за определяне на изпълнител или
за прекратяване на процедурата
(4)
При процедури по чл.18, ал.1, т.2, т.3,т.6 и т.7 от ЗОП Комисията представя
протокол с резултатите от предварителния подбор на Възложителя. В срок до 5 работни
дни Възложителят обявява с Решение кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти, съответно да участват в преговорите или диалога.
Чл. 35(1)След подписване на решението от Възложителя, юрисконсулта в срок от 3
/три/ работни дни подготвя и изпраща уведомителни писма до определения за
изпълнител кандидат или участник, до класираните и до отстранените от участие
кандидати или участници. В писмото до определения за изпълнител кандидат или
участник се посочват действията, които трябва да се предприемат и документите, които
следва да се представят за сключване на договора за обществената поръчка.
(2) Юрисконсулта на община Перущица, попълва в проекта на договор за
обществената поръчка данните от офертата на избрания изпълнител до два дни след
изтичането на срока за обжалване на процедурата. Попълненият проект на договор се
предава на заявителя.
Чл.36(1) След подписването на договора от страна на Изпълнителя и Възложителя,
юрисконсултът го регистрира в Договорния регистър на общината. Договорът се изготвя
в четири екземпляра : един за изпълнителя и три за възложителя.
Чл.37(1) Ако в хода на подготовката и провеждането на процедурата възникнат или се
установят обстоятелства, които налагат промяна на условията за възлагане на поръчката,
издаване на ново решение или предприемане на други действия от възложителя,
писмено се уведомяват юрисконсулта и заявителят за предприемане на необходимите
действия, в зависимост от конкретния случай.
(2) Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след
влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за
прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата посочени в ЗОП.
Чл.38 Юрисконсулта е длъжен да подготви информация за сключения договор в АОП за
вписване в Регистъра на обществените поръчки в указания от закона срок.
Чл.39 При сключване на договори за периодични доставки или услуги Заявителят на
обществената поръчка в срок от три работни дни, считано от датата на регистриране на
договора е длъжен да запознае всички ползващи се от доставките или услугите лица с
предмета на договора, техническите му параметри, еденични. цени, както и с фирмата
изпълнител.

РАЗДЕЛ IV
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1 и АЛ. 2 ОТ
ЗОП
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Чл. 40. (1) Решенията и Обявленията за откриване на процедури за възлагане на
обществени поръчки, както и документацията, съдържаща указания към участниците
съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, се изготвят от юрисконсулта и/или
длъжностно лице назначено от Кмета на общината. Решенията и обявленията, ведно с
документацията се представят за подпис на кмета, или упълномощено длъжностно
лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
(2) Юрисконсултът изпраща по електронен път до АОП Решенията и Обявленията
по чл. 36 от ЗОП за вписване в Регистъра за обществени поръчки съгласно
изискванията на чл. 38 във връзка с чл. 36 от ЗОП в тридневен срок от датата на
одобряването им от кмета.
(2) Когато обществените поръчки имат стойностите по чл. 20, ал. 1 от ЗОП,
информацията се изпраща и до „Официален вестник” на Европейския съюз.
Чл. 41. (1) При юрисконсулта се води регистър на обществените поръчки, в който се
вписва информация за обявената поръчка и всяка отделна процедура.
(2) Документацията за участие, ведно с решението за откриване и обявлението за
поръчка се публикуват в профила на купувача на интернет адреса на община
Перущица в деня на публикуването на обявлението.
Чл. 42. (1) Всички действия на възложителя към участниците/кандидатите са в писмен
вид.
(2) Участниците/кандидатите могат да представят своите писма и уведомления чрез,
препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис,
като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти – отговорния служител,
определен за тази цел, което е посочено в обявлението за обществената поръчка.
(3) Участниците/кандидатите могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 5 дни преди
изтичане на срока за получаване на офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал.
2 от ЗОП или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни. Длъжностните лица
са длъжни в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди
срока за получаване на оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 от ЗОП или
поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок, да предоставят
разясненията чрез публикуването им на профила на купувача.
Чл. 43. (1) Заявленията за участие или подадените оферти за участие по всяка отделна
процедура се регистрират в деловодството на община Перущица, като за същите се
води отделен регистър, в който се отбелязват предмета на поръчката, подател на
офертата или заявлението за участие, номер, дата и час на получаване, адрес за
кореспонденция, телефон факс и/ или електронен адрес и причините за връщане на
заявлението за участие или офертата, когато е приложимо. При получаване на
заявлението за участие или на офертата върху всяка опаковка се поставя входящ
номер, дата и час на получаване, за което на приносителя се издава документ, в който
се пореден номер, дата и час на получаване.
(2) Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана
непрозрачна опаковка от кандидата или от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Те се регистрират в
информационната система от гл. специалист АО. За дата и час на получаване на
офертата се считат датата и часа на регистриране на офертата в системата.
Чл. 44. (1) След изтичане срока за получаване на заявления за участие или на оферти,
Възложителят
назначава със заповед комисия за извършване на подбор на
кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на
преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове. В заповедта се
определя поименния състав и лицето, определено за председател, сроковете за
извършване на работата; мястото на съхранение на документите, свързани с
10

обществената поръчка, до приключване на работата на комисията (определено по
преценка на Възложителя на обществената поръчка).
(2) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица. В този случай
възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател
или членове на комисията.
(3) Заповедта по ал. 1 се изготвя от юрисконсулта и се представя на Възложителя за
утвърждаване.
Чл.45. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на
оферти, получените заявления за участие или офертите, и списъкът на
кандидатите/участниците, подали оферти, се предават срещу подпис на председателя
на комисията от гл. специалист АО, за което се съставя протокол. Комисията започва
работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола
по ал. 1. Членовете на комисията подписват декларации по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на
което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
(2) Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
(3) Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
(4) Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
(5) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
действията по ал. 3 – 5.
(6) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и съставя протокол.
(7) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола
по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.
(8) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
(9) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
(10) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост 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.46. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 ЗОП комисията представя протокол
с резултатите от предварителния подбор на възложителя.
(2) Поканата за представяне на оферти или за участие в преговори или в диалог в
процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 ЗОП се изпраща до избраните кандидати в 3дневен срок от:
1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е
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обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка;
2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна
мярка;
3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
Чл. 47. (1) Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за
които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор.
(2) Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
(3) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не
може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до
сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
Чл.48. (1) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.
(2) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила
оценяване на офертите по другите показатели.
(3) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и
мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от
ЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Чл.49. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване,
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Чл.50. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния
ред:
1. по-ниска предложена цена;
по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
(3) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се
предлага в две или повече оферти.
Чл.51. В случаите по чл. 46, ал. 5 от ЗОП комисията прилага обективните и
недискриминационни критерии или правила за определяне на конкретните обособени
позиции, които ще се възложат на един изпълнител, след извършване на класирането
по реда на чл. 58 от ЗОП.
Чл.52. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си отговарящ на
изискванията на ЗОП и ППЗОП
Чл.53. В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП действията на комисията се
извършват в следната последователност:
1. комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на
участниците по съответните показатели за оценка на офертите;
2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най2.
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малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите
представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от
заседанието приключва;
3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий
за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;
4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява
участника;
6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация;
7. комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които
класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се
класират.
Чл.54. (1) Председателят на комисията изготвя проект на Решение за класиране и
определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор.
(2) Проектът на решението се представя на възложителя за подпис.
Чл.55. (1) След подписване на Решението от Възложителя в тридневен срок от
издаването му Решението се изпраща до всички кандидати или участници и в същия
ден се публикува в Профила на купувача на интернет страницата на Възложителя.
(2) Когато с Решението се прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл.22 ал.1 т.8 и чл.110 ал. 1-3 от ЗОП, решението се публикува в „Профил на
купувача” в деня на издаването, съответно на изпращането му на участниците в
процедурата при наличие на подадени оферти.
Изготвя се Обявление на информация за невъзлагане, което се изпраща до РОП е се
публикева в Профила на купувача;
(3) решението подлежина обжалване в 10-дневен срок от неговото получаване или
публикуване в Профила на купувача при липсана подадени оферти през КЗК по реда
на чл.196-199 от ЗОП.
Чл.56. След приключване на работата на комисията и определяне на изпълнителя с
решението, цялата документация се представя на финансовия контрольор за
последващите действия по сключването на договора за възлагане на обществена
поръчка, след представяне в определен срок, от страна на участника определен за
изпълнител, документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП, декларация за липсата на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП, както и за декларираните в ЕЕДОП данни.
Чл.57. (1) Договорът се изготвя и подписва в 4 (четири) еднообразни екземпляра - три
за възложителя и един за изпълнителя, при провеждане на процедури със средства от
Европейския съюз.
(2) Изготвеният и подписан от страна на избрания за изпълнител договор се съгласува
в следната поредност и срокове: Финансовият контрольор дава становище и подписва
Контролен лист № 1 и изготвя заявка за поемане на задължение, документ по
действащата СФУК в община Перущица;
(3) След осъществяване на действията по ал. 1, договорът се представя на възложителя
за подпис.
РАЗДЕЛ V
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ
ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
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Чл.58. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената
поръчка, без данък добавена стойност, е: за строителство - от 50 000 до 270 000 лв.; за
доставки или услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП - от 30
000 лв. до 70 000 лв.;
Чл. 59. (1) При възлагане на поръчките възложителят събира оферти с публикуване на
обява или покана до определени лица.
(2)Обявата се изготвя по образец от юрисконсулта , утвърден от изпълнителния
директор на агенцията, и съдържа най-малко информацията по приложение № 20 от
ЗОП
(3)Възложителят публикува обявата на Портала за обществени поръчки по ред,
определен с ППЗОП, и посочва срок за получаване на оферти, който трябва да е
съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни - за
услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство - 15 дни от публикуването на
обявата. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.
(4)Възложителят удължава срока по ал. 4 с най-малко три дни, когато в първоначално
определения срок са получени по-малко от три оферти.
(5)След изтичане на срока по ал. 5 възложителят разглежда и оценява получените
оферти независимо от техния брой.
(6)Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено
лице/лица, когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 191, ал. 1, т. 1 – 7 от
ЗОП.
Чл.60. (1) Офертата трябва да има като минимум съдържанието, посочено в чл. 39, ал.
3 от ППЗОП.
(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка.
(3) Постъпилите оферти се регистрират в деловодството на община Перущица
(4) Офертите се предоставят с приемо-предавателен протокол на председателя на
комисията, определен със заповед.
Чл. 61. (1) След изтичане на срока за подаване на оферти възложителят със заповед
назначава комисия, която се състои от нечетен брой членове.
(2) Заповедта се изготвя от юрисконсулта, отговорен за провеждане на поръчката и се
представя на ресорния заместник-кмет, упълномощено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1
от ЗОП, за подпис.
(3) 3a членовете на комисията се прилагат изискванията на чл. 51, ал. 8 - 13 от ППЗОП.
(4) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации по чл.
103, ал. 2 от ЗОП. Те представят такива декларации и на всеки етап от процедурата,
когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.
Чл.62. (1) Комисията разглежда документите в представените оферти за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя и съставя протокол.
(2) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното
състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, комисията ги
посочва в протокол и изпраща протокола на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.
(3) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение
на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти или заявления за участие.
(4) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на
проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят
разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата.
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Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото
предложение на участниците.
(5) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят/комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
(6) Протоколът за разглеждането и оценката на офертите и за класиране на
участниците ведно с цялата документация, се представя на възложителя за
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува
в профила на купувача.
Чл.63. Утвърденият от възложителя протокол се представя на юрисконсулта за
изготвяне на договор съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Чл. 64. В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, юрисконсултът изпраща
обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, за
всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 и 4 от
ЗОП, като същата се предоставя от Дирекция БФСДАО.
РАЗДЕЛ VI
ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП
Чл.65. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената
поръчка, без данък добавена стойност е:
1. за строителство - по-малка от 50 000 лв.
2. за доставки или услуги - по-малка от 70 000 лв., когато поръчката е по приложение
№ 2 от ЗОП
3. за доставки или услуги извън тези по т. 2 – по-малка от 30 000 лв.
Чл.66. При възлагане на поръчки по чл.66, Заместник-кметът” Строителство,
архитектура, благоустройство, обществен ред и сигурност, МДТ” извършва
следните действия за:
1. строителство – изготвя мотивиран доклад за избора на изпълнител. В процеса на
подготовка на доклада може да се изискат предварителни оферти или потвърждаване
на предишни оферти. Докладът се предоставя за одобряване от Кмета. Към доклада
задължително се прилага подробна справка за видовете и количествата строителни
работи, които ще бъдат извършени;
2. доставки или услуги – след извършено пазарно проучване за определяне изпълнител
на съответната доставка или услуга, изготвя мотивиран доклад за избора на
изпълнител. Докладът се предоставя за одобряване от Кмета.
Чл. 67. (1) След писмено одобрения от Кмета на доклад по чл. 74 т.1, на избрания
изпълнител ведно с всички документи по процедурата, представените оферти и
попълнен договор, се представят на финансовия контрольор, за осъществяване на
предварителен контрол по Основна процедура „Поемане на задължение”. В случаите
за доставки и услуги може да не се сключва договор, а разходът се извършва с
първичен документ.
РАЗДЕЛ VII
ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ГАРАНЦИИ
Чл. 68. (1) Възложителят или упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП сключва
договор за изпълнение на предмета на поръчката по процедурата или съответните
обособени позиции (ако има такива) с участника, определен за изпълнител в резултат
на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена
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позиция. Договорът следва да бъде съобразен с изискванията на правилника за
прилагане на закона, с който се определят задължителното минимално съдържание на
договорите, като могат да се ползват и препоръчителните образци на договора и на
приложения към него.
Възложителят или упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП сключва договор,
който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички
предложения и приложения от офертата на участника, въз основа на който е определен
за изпълнител.
(2)

Възложителят или упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП няма право да сключи
договор преди изтичане на 14-дневния срок от уведомлението на заинтересованите
кандидати/участници за решението за определяне на изпълнител и сключва договор в
едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител.
(3)

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи документите по чл.
58 от ЗОП или в едномесечен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител
неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят
или упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП на конкретната обществена поръчка
определя с Решение за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата
(чл. 112, ал. 3 от ЗОП). Вторият класиран участник се поканва писмено за сключването
на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на
обстоятелствата и постановяването на Решението по предходното изречение. В случай,
че и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да
подпише договора, възложителят прекратява процедурата с мотивирано Решение (чл.
110, ал. 1 т. 4 от ЗОП).
(4)

Договорът по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП не се сключва с участника, определен за
изпълнител, който при подписването на договора не представи необходимите
документи съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи възложителят с решение може
да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с
него или да прекрати процедурата с мотивирано Решение, ако и вторият класиран
участник откаже да го сключи.
(5)

За договори по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП следва да се извърши справка в
търговския регистър.
(6)

Изменение на договор за проведена процедура се допуска при условията на чл. 116
от ЗОП.
(7)

Чл. 69. (1) Договорите се изготвят в четири екземпляра и се комплектуват с
документите на изпълнителя . и се представя за становище на финансовия контрольор,
който го отразява в контролна карта №1
След дадено становище за поемане на задължение от финансовия контрольор,
договорът
се предоставя за подпис от възложителя. С това договорът става
окончателен.
(2)

След подписването от страна на възложителя, договорът се извежда в Регистър
договори от юриста
(3)
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Чл. 70. Цялата документация по обществената поръчка, съдържаща всички документи
по обществената поръчка – пълното досие се съхранява в помещението „Архив
Европейски проекти” в общината
Чл. 71. В срок не по-късно от 30 (тридесет) дни след сключването на договора за
възлагане на обществена поръчка, юрисконсулта изпраща в Агенцията по обществени
поръчки информация за сключването на съответния договор за вписване в Регистъра
на обществените поръчки. Възложителят задължително посочва в информацията
мотивите за прилагане на съответното основание. Отговорността по спазване на
сроковете за изпращане на информацията е на юриста.
Чл. 72. При констатирано неизпълнение на една от страните по договора, заявителят
представя доклад до Кмета, относно обстоятелствата, довели до неизпълнението.
Чл. 73 В срок до 10 дни след приключване изпълнението на договора, заявителят
представя в писмен вид справка за приключването на договора на Кмета.
Чл. 74. Гаранциите за изпълнение на договора се определят, както следва:
За договори, сключени по реда на чл.20 и ал. 4 от ЗОП, не се изисква гаранция за
изпълнение, освен по преценка на възложителя (ресорния заместник-кмет).
1.

За договори, сключени след провеждане на процедури по ЗОП по реда на чл.20, ал.1
ал. 2 и ал.3 – в случаите, когато такава се изисква – до 5 % от стойността на договора
без ДДС.
2.

Чл. 75. Банковата гаранция и Паричната гаранция за изпълнение се освобождава при
условие и в срокове предвидени в договорите. В срок от 5 работни дни преди изтичане
на договора, Директор САБОСХДЕП изготвя доклад до Директор БФСДАО за
освобождаване на гаранцията. В доклада се посочва номера на договора, дата на
сключването му, вид и размер на гаранция за изпълнение, основания за усвояване на
гаранцията, ако има такава, краен срок за нейното освобождаване.
РАЗДЕЛ VIII
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.76 (1) Контролът за изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки,
включително в случаите, в които има сключени договори за поръчките се осъществява
от Заместник–кмета”Строителство, архитектура, благоустройство, обществен ред и
сигурност, МДТ”на община Перущица
(2) Контролът включва:
1.
спазване на срока за изпълнение на договора;
2.
съответствието на изпълнението с изискванията по договора - технически
спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост
от предмета и клаузите по договора.
3.
Срок и освобождаване на гаранции за изпълнение по договор;
Чл. 77(1)За извършения контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки и
приемане на извършената работа, определените длъжностни лица или комисиите
съставят протоколи /доклади, в които се описват всички недостатъци на изпълнението,
ако са установени такива и се определя подходящ срок за отстраняването им.
Протоколите се подписват от упълномощени представители на изпълнителя и
възложителя. Определените длъжностни лица или комисии мога да не приемат
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изпълнението на договорите или която и да е тяхна част, ако тя не съответства на
количествено-стойностните сметки, техническите спецификации и изискванията на
възложителя.
(2) Когато длъжностните лица дават становища да се начисляват неустойки,
поради неизпълнение на договорите, те мотивирано посочват вида на изпълнението.
(3)Старши счетоводителя на община Перущица контролира финансовото
изпълнение на договорите за обществени поръчки като следи за наличието на вземания
и задължения по тях, своевременно извършване на плащанията, главници, лихви,
неустойки и други финансови задължения и тежести и текущото осчетоводяване на
задълженията и разходите по договорите. Той се счита за уведомен за сключването на
договорите от момента, в който получи копие от договора.
(4) Счетоводителят на съответния проект отговаря за изпълнението на
финансовите клаузи на договорите за обществени поръчки, финансирани със средства
от Европейския съюз, като следи за наличието на вземания и задължения по тях,
своевременно извършване на плащанията и текущото осчетоводяване на задълженията
и разходите по договорите.
(5)Финансовият
контрольор
на
общината
осъществява
контрол
за
законосъобразност преди поемане на задълженията. След сключване на договорите за
обществени поръчки финансовия контрольор на община Перущица осъществява
предварителен контрол за законосъобразност на разходите във връзка с изпълнение на
договорите.
Чл.78 При осъществяване на контрола по изпълнение на задълженията по договора за
възлагане на поръчка и при установяването на нередности, заявителят изготвя писмен
доклад до възложителя, в който се посочват:
1. извършените/неизвършените до момента работи (услуги, дейности, доставки), изпълнени
ли са в срок или не задълженията по договора за обществена поръчка
2.осъществени ли са плащанията и въз основа на кои счетоводни документи
3. проблемите при изпълнение на обществената поръчка;
РАЗДЕЛ ⅠX
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл. 79(1) Юристът на община Перущица изготвя досие за всяка обществена поръчка, в
което се прилагат всички документи, съставени от откриване на процедурите до
приключването и отчитането на изпълнението на обществената поръчка.
(2) Информацията в досието на обществената поръчка се организира по начин, който
дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните
длъжностни лица, във връзка с подготовката, провеждането, приключването и
отчитането на изпълнението на обществената поръчка.
(3) Възложителят определя длъжностно лице/лица, които организират съдържанието на
досието и документират движението на документите, съдържащи се в него.
(4) Цялата документация, свързана е откриване и провеждане на процедурите, заедно с
постъпилите оферти, протоколите и докладите на комисии се съхраняват за срок, определен
съгласно ЗНАФ от датата на изпълнение на договора за обществена поръчка или от датата на
прекратяване на процедурата.

РАЗДЕЛ X
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ
18

Чл. 80. (1) Юрисконсултът отговаря за организиране и предприемане на своевременни
действия при обжалване действията/решенията на възложителя във връзка с
възлагането на обществени поръчки.
Жалбите, подадени срещу решения, действия и бездействия на възложителя се
регистрират в системата Акстър-офис на община Перущица и се предават незабавно на
Кмета.
Чл. 81 (1) Юристът разглежда и изготвят становище по жалбата.
(2)

Определеното по ал. 1 лице отговаря за изготвяне в законоустановените срокове на
отговор/становище и комплектоват всички необходими документи, свързани с
обжалването, със съдействието на останалите експерти от звената.
(2)

Чл. 82. (1) При започване на производство, инициирано от контролните органи в
следствие на обжалване на действие/решение във връзка с възлагане на обществена
поръчка, юрисконсултът своевременно уведомява устно възложителя за всички
действия по процедурата, както и относно необходимостта от привличане на друг или
допълнителен експерт/юрист.
(2) Досиетата на приключилите дела, свързани с оспорване на решенията по процедури
за възлагане на обществени поръчки, се съхраняват към досиетата на съответните
процедури.
РАЗДЕЛ XI
ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА
ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 83. По инициатива на Кмета на община Перущица и/или Секретаря се
организирани обучения, за участие в семинари или обучения по прилагане на Закона за
обществени поръчки и Правилника за прилагането му поне два пъти годишно.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по изпълнение на настоящите правила се осъществява от Кмета на
Община Перущица;
§ 2. Контролът по прилагане на всички изискуеми документи в досиетата на
обществените поръчки и спазване на настоящите правила, относно попълване и
прилагане на приложенията към правилата се осъществяват от финансовият контрольор
на общината.
§ 3 Настоящите правила представляват отворена система и подлежат на актуализация
и допълване, както и последващи изменения на ЗОП, така и при установяване в процеса
на тяхното действие на нужда от промяна, с цел постигане на оптимално разпределение
на отговорностите и задълженията за постигане на максимална степен на
законосъобразност на провежданите процедури.
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§ 4. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № 73. на 28.02.2019г. на Кмета на
Община Перущица и влизат в сила от деня на утвърждаването им.

Приложения:
1.
2.
3.
4.

Съгласувал:
Краснойка Кушева
Секретар

Приложение №1;
Приложение №2;
Контролна карта №1;
Контролна карта №2

/П/

Магдалена Божкова /П/
Директор БФСДАО
Светла Кирчева
/П/
Директор САБОДХДЕП
Изготвил:
Ангел Левашки /П/
Юрисконсулт
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр.Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53
ДО
……………………….
ЮРИСКОНСУЛТ
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ПЛАН – ГРАФИК
за планираните обществени поръчки съгласно ЗОП за бюджетната ……………. год.
от Дирекция “…………………“ при Община Перущица
I. УСЛУГА
Наименование на
процедурата
/възлагателен способ

Вид на
процедурата,
в т.ч обособени
позиции

Прогнозна
стойност
без ДДС/в
т.ч за всяка
обособена
позиция

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за подготовка
на процедурата/
вкл. на
документацията
ако има такава

Наименование на
процедурата
/възлагателен способ

Вид на
процедурата,
в т.ч обособени
позиции

Прогнозна
стойност
без ДДС/в
т.ч за всяка
обособена
позиция

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за подготовка
на процедурата/
вкл. на
документацията
ако има такава

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за
провеждане на
възлагането,
включително
получаването на
заявление за
участие или
оферта, работа на
комисията и
сключване на
договор

Отговорно лице за
подготовка и
провеждане на
процедурата

Наличие на
действащ
договор със
същият
предмет

Срок/дата на
изтичане на
действащия
договор

Отговорно
длъжностно
лице за
контрол по
изпълнени на
графика за
провеждане на
общ.
поръчки

Отговорно лице за
подготовка и
провеждане на
процедурата

Наличие на
действащ
договор със
същият
предмет

Срок/дата на
изтичане на
действащия
договор

Отговорно
длъжностно
лице за
контрол по
изпълнени на
графика за
провеждане на
общ.
поръчки

II. СТРОИТЕЛСТВО

Дата……………………….

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за
провеждане на
възлагането,
включително
получаването на
заявление за
участие или
оферта, работа на
комисията и
сключване на
договор

………………………/П/……………………
Директор „…………….“, име, фамилия , подпис

1

Приложение №2
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр.Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

УТВЪРДИЛ:……/П/………….
РАДИ МИНЧЕВ
Кмет Община Перущица

График на планираните за провеждане обществени поръчки на Община Перущица през …….. год.
I. УСЛУГА
Наименование на
процедурата
/възлагателен
способ

Вид на
процедурата,
в т.ч обособени
позиции

Прогнозна
стойност
без ДДС/в т.ч
за всяка
обособена
позиция

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за подготовка
на процедурата/
вкл. на
документацията
ако има такава

Наименование на
процедурата
/възлагателен
способ

Вид на
процедурата,
в т.ч обособени
позиции

Прогнозна
стойност
без ДДС/в т.ч
за всяка
обособена
позиция

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за подготовка
на процедурата/
вкл. на
документацията
ако има такава

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за
провеждане на
възлагането,
включително
получаването на
заявление за
участие или
оферта, работа на
комисията и
сключване на
договор

Отговорно лице за
подготовка и
провеждане на
процедурата

Наличие на
действащ
договор със
същият
предмет

Срок/дата на
изтичане на
действащия
договор

Отговорно
длъжностно
лице за
контрол по
изпълнени на
графика за
провеждане на
общ.
поръчки

Отговорно лице за
подготовка и
провеждане на
процедурата

Наличие на
действащ
договор със
същият
предмет

Срок/дата на
изтичане на
действащия
договор

Отговорно
длъжностно
лице за
контрол по
изпълнени на
графика за
провеждане на
общ.
поръчки

II.СТРОИТЕЛСТВО

Дата…………………………….

Ориентировъчна
начална и крайна
дата за
провеждане на
възлагането,
включително
получаването на
заявление за
участие или
оферта, работа на
комисията и
сключване на
договор

…………………………/П/……………………………………..
Юрисконсулт, име , фамилия, подпис
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КОНТРОЛНА КАРТА № 1
за законосъобразност на действията по провеждане на процедура по ЗОП в община Перущица
Вид на процедурата:…………………………………………………………………………………..……….
Наименование на процедурата:………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
№

ДЕЙНОСТ

ДА/НЕ

КОМЕНТАРИ

І.ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Спазени ли са правилата за определяне на вида процедура
1.
съгласно прогнозната стойност на поръчката?
Изпращане на формуляр до АОП, за осъществяване на
2.
предварителен контрол.
Решение и обявление за откриване на процедура за възлагане на
3.
обществена поръчка.
Обявление за обществена поръчка, публикувано в Официален
4.
вестник на Европейския съюз в зависимост от праговете по ЗОП.
Потвърждение от АОП за изпратено Решение и Обявление по
5. електронен път, удостоверяващо електронното подаване на
документите.
Доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за
участие към момента на публикуване на обявлението както и
6. посочен в обявлението интернет адрес, на който документацията
може да бъде намерена и доказателства удостоверяващи, че
документацията за участие е публикувана в профила на купувача
Решение на Възложителя за промяна в обявлението и/или
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване
законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или
7.
явна фактическа грешка и Доказателства, че решението за
промяна и променените документи са публикувани и в профила на
купувача в деня на публикуването им в регистъра на АОП
8.
9.
10.

Изготвяне методика за комплексна оценка и начин на определяне
оценка за всеки показател
Изготвяне техническа спецификация на обекта на поръчката.
Изготвяне проект на договор.

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
11.

12.
13.
14.
15.

Наличие на писмени искания за разяснения по условията на
обществената поръчка, направени до три дни преди изтичане на
срока за получаване на оферти.
Доказателства за публикуване на разяснения по условията на
обществената поръчка в профила на купувача в срок от 1 работен
ден от постъпването на искането за разяснение
Изготвена Заповед и/или Решение на възложителя за удължаване
на срока за подаване на оферти съгласно.
Заповед на Възложителя за определяне на Комисията за
провеждане на процедура за обществена поръчка, съгласно чл.
103, ал. 1 от ЗОП.
Декларации от всички членове на Комисията за провеждане на
процедура за обществена поръчка, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП
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№
16.

17.

18.

ДЕЙНОСТ

ДА/НЕ

КОМЕНТАРИ

Доказателства за обявяването по подходящ начин датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите оферти съгласно чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП.
Действия на комисията съгласно:
Чл.54 ал.1 от ППЗОп;
Чл.54 ал.7 от ППЗОП;
Чл.54 ал.8 от ППЗОП;
Чл.54 ал.9 от ППЗОП;
Чл.55 ал.1 от ППЗОП;
Чл.60 ал.1 от ППЗОП;
Чл.61от ППЗОП;
Изготвено решение от Възложителя за избор на изпълнител ,
изпращане на информация до АОП и публикуване в профила на
купувача

19.

Решение за прекратяване на процедурата съгласно чл. 110 от ЗОП

20.

Изготвяне на Договор между Възложителя и избрания
Изпълнител и спазване изискванията на чл.112 от ЗОП и чл.69 от
ППЗОП

Изразено становище:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Извършил проверката:………………………………………………………………………………..
(финансов контрол: име, фамилия, подпис, дата)

2

КОНТРОЛНА КАРТА № 2
за законосъобразност на действията по провеждане на процедура по ЗОП в община Перущица
Вид на процедурата:…………………………………………………………………………………..…..…….
Наименование на процедурата:………………………………………………………………………..…...…..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
№

ДЕЙНОСТ

ДА/НЕ

КОМЕНТАРИ

І. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Договорът за обществена поръчка по ЗОП сключен ли е след
1. изтичане на законосъобразния срок за обжалване?
2.

Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на
изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията?

3.

Извършвани ли са промени по договора в съответствие на чл.116
на ЗОП?

4.

Изпратена ли е информация за сключен договор до АОП в законо
установения срок? /когато е по процедура по ЗОП/ Изпратена
информация за сключен Договор за обществена поръчка до АОП
за вписването му в Регистъра на обществените поръчки.

5.

Спазени ли са сроковете по освобождаване на гаранциите за
участие в процедурата?

6.

7.
8.
9.
10.

Изпратена информация за публикуване на сключен договор или
рамково споразумение за обществена поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз съгласно обстоятелствата на чл. 35,
ал. 1 от ЗОП
Жалба от участник относно действие или бездействие на
Възложителя.
Решение на КЗК относно постъпила жалба.
Решение на ВАС относно постъпила жалба.
Изготвено ли е досие на обществената поръчка съгласно
изискванията на чл.98 от ППЗОП?

Изразено становище:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Извършил проверката:………………………………………………………………………………..
(финансов контрол: име, фамилия, подпис, дата)
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