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СОФИЯ

Чл.Зба, ал.З от ЗОП

Ьожида рДжелебо
Изпълнителен дире,

ВЪТРЕШНИ

ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД

РАЗДЕЛ I. ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила по чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки уреждат:
1. прогнозирането на потребностите от възлагане, включително за установяване па датите,
към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
2. планирането па провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка,
провеждане на процедурите и сключване на договорите;
3. определянето 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 па работа на комисията за извършване на подбор па кандидатите и
участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог
/комисия по чл. 51 от ППЗОП/, както и на журито по чл. 86 от ППЗОП;
5. сключването на договорите;
6. проследяването на изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите
от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждането на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с
управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
10. архивирането на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените
поръчки;
11. поддържането на профила на купувача.
(2) Отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки могат да бъдат
възлагани от Изпълнителния директор на външни изпълнители.
(3) С настоящите вътрешни правила се цели:
1. постигането на пълно съответствие с принципите, условията и реда за възлагане на
обществени поръчки, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/;
2. осигуряването на ефективност при разходването на средства на „Транспортно
строителство и възстановяване” ЕАД и средствата, предоставяни от европейските фондове и
програми;
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3.

осигуряването на възлагане на обществените поръчки в пълно съответствие с

принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези
за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и
взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
а) равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
б) свободна конкуренция;
в) , пропорционалност;
г) публичност и прозрачност.
(4)

Правилата имат за цел създаване на вътрешна организация и координация между

отговорните длъжностни лица и звена в „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД във
връзка прогнозирането, планирането, подготовката, провеждането, приключването и отчитането
за резултатите от обществените поръчки, по реда па ЗОП и ППЗОП.
Чл. 2. (1) Вътрешните правила се прилагат при провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки за строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуги или провеждане
на конкурс за проект с изключение на тези, посочени в чл. 13 и чл. 14 от ЗОП.
(2) Във всеки етап от цикъла на обществените поръчки се съставят, подписват,
публикуват или изпращат изискуемите съгласно ЗОП, ППЗОП и тези правила документи.

Чл. 3. „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД е публично правна организация
по чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП и като такава е публичен възложител по смисъла на ЗОП и ППЗОП.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИ, ДИРЕКЦИИ И ДЛЪЖ НОСТНИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩ И ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕН И ПОРЪЧКИ

Чл. 4. Съветът на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД:
1. одобрява изготвените и утвърдени проекти на решения, обявления, обяви /вкл. проекти
на информации за публикувани в профила на купувача обяви/ и документации за възлагане на
обществени поръчки по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3 от ЗОП и взема решения за откриване на
процедури по възлагане на тези обществени поръчки;
2. одобрява и изменя Плана за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
3. получава за сведение утвърдения График за възлагане на обществените поръчки в
дружеството;
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4. одобрява утвърдените от Изпълнителния директор докладни записки по чл. 19;
5. контролира изпълнението на Плана и Графика за възлагане на обществените поръчки в
дружеството.

Чл. 5. Изпълнителния директор на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД:
1. отговаря за цялостната защита на интересите на „Транспортно строителство и
възстановяване” ЕАД и упражнява правата на възложител при провеждане на процедурите за
възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП;
2. утвърждава изготвените проект на План за възлагане на обществените поръчки в
дружеството и проект на График за възлагане на обществените поръчки в дружеството, както и
изготвените проекти на решения, обявления, обяви /вкл. проекти на инфорамации за публикувани
в профила на купувача обяви/ и документации за възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал.
1, т. 1 и ал. 2 и 3 от ЗОП, след което ги внася в Съвета на директорите;
3. утвърждава докладните записки за възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от
ЗОП;
4. утвърждава докладните записки по чл. 19, след което ги внася в Съвета на директорите;
5. утвърждава проектите за изменения на действащите План и График за възлагане на
обществените поръчки в дружеството, след което ги внася в Съвета на директорите;
6. издава заповеди за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
Изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които

не могат да

бъдат делегирани

съгласно

ПРУПДТДДУК

и другото

приложимо

законодателство на Република България.
д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
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е)

определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на

сключените договори;
7. подписва:
а) поканите за участие в процедури на договаряне;
б) разясненията по документацията за участие в процедурите;
в) съобщенията до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
г) поканата за сключване на договор до определения за изпълнител на поръчката
участник;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
8. издава мотивирано решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител,
респективно решение за прекратяване на процедурата;
9. сключва договорите за възлагане на обществени поръчки;
10. контролира разходването на всички средства на „Транспортно строителство и
възстановяване” ЕАД по реда на ЗОП и ППЗОП;
11. координира цялостната дейност по възлагането на обществените поръчки в
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД.
12. утвърждава представените му доклади от работите на комисиите за оценка на
получените оферти по чл. 103, ал. 3 и чл. 106 от ЗОП.

Чл.

6.

Заместник-Изпълнителният

директор

на

„Транспортно

строителство

и

възстановяване” ЕАД, осъществява контрол за съответствие с краткосрочните и дългосрочни цели
и задачи на дружеството, като:
1.

съгласува докладните записки на Изпълнителния директор до Съвета на директорите

за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3
от ЗОП;
б) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор проект на
План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и проект на График за възлагане на
обществените поръчки на дружеството, както и на проектите за изменения на действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
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в)

внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор докладни

записки по чл. 19;
2. съгласува проектите на заповеди на Изпълнителния директор за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектовапе па
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
Изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които не могат да бъдат делегирани съгласно ПРУПДТДДУК и другото законодателство на
Република България.
д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
е) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
3. съгласува проектите на:
а) документации за обществените поръчки;
б) покани за участие в процедури на договаряне;
в) разяснения по документацията за участие в процедури по обществени поръчки;
г) съобщения до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
е) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
ж) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
з) договори за възлагане на обществена поръчка.

4.

координира цялостната дейност по възлагането па обществените поръчки в

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД.

Чл. 7. Директор на Дирекция „Собственост и стопански дейности” /”С и СД”/:
1. съгласува докладните записки на Изпълнителния директор до Съвета на директорите
за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3
от ЗОП;
б) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор проект на
План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и проект на График за възлагене на
обществените поръчки в дружеството, както и на проектите за изменения на действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
в) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор докладни
записки по чл. 19;
2. съгласува проектите на заповеди на Изпълнителния директор за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които

не могат да

бъдат делегирани

съгласно

ПРУПДТДДУК

и другото

приложимо

законодателство на Република България.
д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
е) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
3. съгласува проектите на:
а) документации за обществените поръчки;

б) покани за участие в процедури на договаряне;
в) разяснения по документацията за участие в процедури по обществени поръчки;
г) съобщения до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
па заявления за учаез ие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
е) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
ж) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
з) договори за възлагане на обществена поръчка.
4. контролира:
а) сроковете за изготвяне и съгласуване на проект на План за възлагане на обществените
поръчки в дружеството и проект на График за възлагане на обществените поръчки в дружеството,
както и на проектите за изменения на действащите План и График за възлагане на обществените
поръчки в дружеството;
б) сроковете за изготвяне и съгласуване на проектодокументациите, както и цялостния
процес по провеждане на процедурите;
г) спазването на сроковете от Графика за възлагане на обществени поръчки в
дружеството;
д) своевременното изпращане до участниците на подписаните от Изпълнителния
директор документи по чл. 8, ал. 1, т. 6;
е) своевременното подаване на информацията за предстоящите /предваритено обявление/,
провежданите и възложените обществени поръчки, предвидена за публикуване в „Официален
вестник” на Европейския съюз и/или Регистъра на обществените поръчки съобразно чл. 35 - 38 от
ЗОП и чл. 20 и чл. 22 от ППЗОП и/или в профила на купувача.
ж) срочното сключване на договор/и с определения/те за изпълнител/и участник/ци и
срочното освобождаване на гаранциите за изпълнение на участниците;
з) комплектоването

и архивирането

на досиетата

на обществените

поръчки

и

съхраняването на всички документи, свързани с обществените поръчки.
6.

участва лично, или посочва служител на Дирекцията, за участие в работата на

комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито по чл. 86 от ППЗОП;

7. при необходимост посочва служител на Дирекцията, за участие в изготвянето на
проектодокументацията или на отделни нейни части.
8. Осъществява правомощията по чл. 85 - 88 от тези правила.

Чл. 8. (1) Отдел „Обществени поръчки” /"ОП"/ в Дирекция „Собственост и стопански
дейности”. ГС и СД”/:
1. изготвя проект на План за възлагане на общес твените поръчки в дружеството и проект
на График за възлагане на обществените поръчки в дружеството, както и проектите за изменения
на действащите План и График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
2. участва в изготвянето на проектодокументациите за обществените поръчки и ги
окомплектова в сроковете, определени в заповедите по чл. 5, т. 6, б. "а";
3. във връзка със започването па процедура по възлагане на обществена поръчка, след
съгласуване, утвърждаване и одобряване на изготвените проектодокументации /включително
решенията, обявленията, обявите и поканите/, осигурява изпращането им до определените в ЗОП
органи и публукуването им в профила на купувача;
4. подготвя

и

изпраща документите за

предстоящите /предваритено

обявление/,

провежданите и възложените обществени поръчки, предвидена за публикуване в „Официален
вестник” на Европейския съюз и Регистъра на обществените поръчки съобразно чл. 35 - 38 от
ЗОП и чл. 20 и чл. 22 от ППЗОП и/или в профила на купувача.
5. подготвя проекти на заповеди за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
Изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които

не могат да

бъдат делегирани

законодателство на Република България.

съгласно

ПРУПДТДДУК

и другото

приложимо

д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
е) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
6. подготвя проекти на:
а) покани за участие в процедури на договаряне;
б) уведомителни писма до участниците в процедурите;
в) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
г) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
д) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
7. подпомаган от Деловодството на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД
обезпечава изпращането до участниците на подписаните от Изпълнителния директор документи
по т. 6, както и на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
8. уведомява състава на комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито по чл. 86 от ППЗОП
за датата, мястото и часа на провеждане на първото й заседание;
9. предава с протокол на председателя на комисията или журито пълното досие на
процедурата и постъпилите заявления за участие, оферти или проекти, мостри, изготвеният от
отдела списък на подадените заявления за участие, оферти или проекти с поредни номера, дата и
час на подаване и бланките за декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
10.

предоставя на ръководителя на юрист/адвокат, във връзка с изготвянето на

договор/и с определения/те за изпълнител/и участник/ци, протоколите от заседанията на
комисията или журито и техния доклад, решение за определяне на изпълнителя/ите, техническо/и
и ценово/и предложение/я на определения/те за изпълнител/и участник/ци;
11.

изготвя уведомление до Директор на Дирекция „ФИ” за освобождаване на

гаранциите за изпълнение, съгласно разпоредбите на ЗОП;
12.

след приключване на процедурата приема и проверява окомплектоваността на

цялото досие за сключване на договор/и с определения/те за изпълнител/и участник/ци и го
архивира;
Ю

13.

съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на

обществена поръчка най-малко 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за
обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
(2) Ръководителят на Отдел „ОП” определя служител от отдела, който да отговаря за
организацията и провеждането на всяка обществена поръчка, включително и за изготвяне на
проектодокументацията и за архивирането и съхранението на досието на обществената поръчка;
(3) Определеният служител по ал. 2 изпълнява функциите на секретар при провеждането
на заседанията на комисията по чл. 51 от Г1ШОП или журито по чл. 86 от ППЗОП,

Чл. 9. Юристът/адвокатът на дружеството:
1. отговаря за стриктното спазване на законите и за законосъобразността при
провеждането на процедурите, като осъществява методическото ръководство по организирането,
подготвянето и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
2. съгласува докладните записки на Изпълнителния директор до Съвета на директорите
за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3
от ЗОП;
б) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор проект на
План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и проект на График за възлагане на
обществените поръчки в дружеството, както и на проектите за изменения на действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
в) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор докладни
записки по чл. 19;
3. съгласува проектите на заповеди на Изпълнителния директор за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
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Изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които

не могат

да

бъдат делегирани съгласно

ПРУПДТДДУК

и другото

приложимо

законодателство на Република България.
д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
е) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
4. съгласува проектите на:
а) документации за обществените поръчки;
б) покани за участие в процедури на договаряне;
в) разяснения по документацията за участие в процедури по обществени поръчки;
г) съобщения до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
е) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
ж) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
5. изготвя проекто-договорите за възлагане на обществени поръчки;
6. участва лично в работата на комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито по чл. 86 от
ППЗОП;
8. след приключването на процедурата, на базата на предоставените от отдел „ОП”
документи (решение за класиране и определяне на изпълнител; протоколи от заседанията на
комисията или журито и техния доклад; ценови и технически предложения на участника/ците),
изготвя договора/ите за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 10. Директор на Дирекция „Финансово-икономическа” /”ФИ”/:
1.

съгласува по отношение икономическо-финансова целесъобразност и наличие на

средства в бюджета на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД докладните записки на
Изпълнителния директор до Съвета на директорите за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3
от ЗОП;
б) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор проект на
План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и проект на График за възлагане на
обществените поръчки в дружеството, както и па проектите за изменения на действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
в) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнитепния директор докладни
записки по чл. 19;
2. съгласува проектите на заповеди на Изпълнителния директор за:
а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от ППЗОП, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, което да организира и/или да
възлага обществени поръчки, като в този случай това лице има правата и задълженията на
Изпълнителния директор съгласно настоящите вътрешни правила, освен правата и задълженията,
които не могат да бъдат делегирани съгласно ПРУПДТДДУК и другото законодателство на
Република България.
д) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
е) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
3. съгласува проектите на:
а) документации за обществените поръчки;
б) покани за участие в процедури на договаряне;
в) разяснения по документацията за участие в процедури по обществени поръчки;
г) съобщения до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на

купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
е) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
ж) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
з) договори за възлагане на обществена поръчка.
4. При необходимост посочва служител на Дирекцията, за участие в изготвянето на
проектодокументацията или на отделни нейни части;
5. Участва лично, или посочва служител на Дирекцията, за участие в работата на
комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито по чл. 86 от ППЗОП;
6. При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на
разхода с поетото задължение;
7. Отговаря за своевременното освобождаване или задържане на гаранциите на
изпълнителите съгласно определените срокове и условия в договора за възлагане на поръчката;
8. Преди осчетоводяването на разходите извършва проверка на предоставената фактура,
придружена

от

приемо-предавателен

протокол

и

изразеното

становище

от

счетоводителя/финансовия контрольор относно законосъобразността на поеманите задължения;
10. Отговаря за своевременното и точното отчитане на разходите и изпращането на
информацията /документите/ за извършените плащания до Отдел „Обществени поръчки” /"ОП"/ в
Дирекция „Собственост и стопански дейности”. /”С и СД”/;
11. Контролира финансовото изпълнение на договорите, като при приключване на
договора за обществена поръчка разпорежда изготвянето на справка за платените средства по
договора за целия период на неговото действие, която се предоставя и на Отдел „Обществени
поръчки” /"ОП"/ в Дирекция „Собственост и стопански дейности”. /”С и СД”/.

Чл. 11. Счетоводителят/Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност при планирането на
обществените поръчки за следващата календарна година;
2.

осъществява

предварителен

контрол

за

законосъобразност

на

изготвените

проектодокументации за провеждане на обществени поръчки преди тяхното утвърждаване от
Изпълнителния директор;
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3. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на изготвените договори с
определените изпълнители преди тяхното подписване от Изпълнителния директор;
4. извършва предварителен контрол за законосъобразност и съответствие на договорите с
поеманите задължения преди извършването на разходи;
5. проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване
на разходи;
6. при планиране на разплащания под праговете, определени в чл. 20, ап. 4 от ЗОП,
одобрява планирания разход преди издаването на фактурата;
7. попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол.

Чл. 12. (1) Заявители по смисъла на правилата са директорите на дирекции и
ръководителите на самостоятелните отдели в „ТСВ” ЕАД - Централно управление (ЦУ) и
управителите на клонове;
(2) Лицата по ал. 1:
1. отговарят за своевременното изготвяне и предоставяне Отдел "ОП" на заявки за
нуждите на съответната дирекция, отдел или звено от закупуване на материали, стоки и
предоставянето на услуги или строителство за следващата календарна година, най-късно до 30
ноември;
2. съгласуват по отношение на обществените поръчки, на които са заявители, докладните
записки на Изпълнителния директор до Съвета на директорите за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3
от ЗОП;
б) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор проект на
План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и проект на График за възлагане на
обществените поръчки в дружеството, както и на проектите за изменения на действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството;
в) внасяне в Съвета на директорите на утвърдените от Изпълнителния директор докладни
записки по чл. 19;
3. изготвят докладните записки, съдържащи информацията по чл. 26, ал. 1, и ги
предоставят на Изпълнителния директор за одобряване;
4. съгласуват по обществените поръчки, по които са заявители, проектите на заповеди за:
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а) определяне на отговорните лица по изготвяне на проектодокументациите за
обществени поръчки /възлагателни заповеди/ и сроковете за изготвяне и окомплектоване на
проектодокументациите;
б) назначаване на комисия по чл. 51 от ППЗОП или жури по чл. 86 от Ш130П, както и
заповедите за промени в състава на комисията или журито;
в) удължаване срока на работа на назначената от Изпълнителния директор комисия или
жури;
г) определяне на отговорни лица /пълномощници/ по подписването на определени
документи, свързани с провеждането на обществените поръчки;
д) определяне на отговорните лица /пълномощници/ по контрола върху изпълнението на
сключените договори;
5. съгласуваг по обществените поръчки, по които са заявители, проектите на:
а) документации за обществените поръчки;
б) покани за участие в процедури на договаряне;
в) разяснения по документацията за участие в процедури по обществени поръчки;
г) съобщения до участниците в процедурите, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 6;
д) всички документи /решения, обявления, обяви и др./, съдържащи информация,
подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или на публикуване в Профила на
купувача, в т.ч. и решенията и обявленията или информацията за удължаване на срока за подаване
на заявления за участие, оферти или проекти от кандидатите или участниците;
е) решения за класиране и определяне на изпълнител/и на обществените поръчки или за
прекратяване на процедурите;
ж) покани за сключване на договори до определените за изпълнители на поръчките
участници;
з) договори за възлагане на обществена поръчка.
6.

посочват

служител

на

структурното

звено,

за

участие

в

изготвянето

на

проектодокументацията или на отделни нейни части.
7. участват лично, или посочват служител на съответното структурно звено, за участие в
работата на комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито по чл. 86 от ППЗОП;
8. осъществяват текущ контрол върху изпълнението на договорите, организират
изготвянето на приемо-предавателни протоколи/констативни протоколи.
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(3)

Правомощията по ал. 2 се изпълняват от определени от Изпълнителния директор лица

от „ТСВ” ЕАД - Централно управление (ЦУ) в случай че заявителите не са част от структурата на
„ТСВ” ЕАД - Централно управление (ЦУ).

Чл. 13. Деловодство на „ТСВ” ЕАД - Централно управление (ЦУ):
1. приема заявленията за участие или офертите на участниците в процедурата;
2. извършва проверка на подадените заявления за участие или оферти относно:
а) датата и часа на подаването им;
б) целостта и запечатаността на опаковките, в които са поставени заявленията за участие
или офертите;
в) наличието и пълнотата на информацията, отбелязана на опаковката - наименование на
кандидата или участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес и наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се
подават документите.
3. при установяване на заявление за участие, оферта или проект, подадени след крайния
срок за получаването им, в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, както и
такива, при които е налице непълнота на информацията /т. 2, б. „в“/, връща незабавно на
приносителя подаденото заявление за участие, оферта или проект и отбелязва това обстоятелство
деловодния регистър;
4. при получаване /приемане/ на заявление за участие, оферта или проект отбелязва върху
опаковката поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава
документ;
5. вписва в деловодния регистър получените заявления за участие или оферти, като
отбелязва информацията по чл. 38, ал. 2 и издава на приносителя документ, удостоверяващ
посочените обстоятелства;
6. съхранява подадените заявления за участие или оферти и ги предава на служител от
Отдел „ОП”;
7. изпраща чрез писма с обратна разписка или по начин, удостоверяващ датата на
изпращане и получаване, документите на хартиен носител, адресирани до участниците в
процедурата;
8. получава писма и други документи от кандидатите или участниците в процедури по
възлагане на обществени поръчки, като преди предаването им на адресата извършва действията по
т. 4, 5 и 6;
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Чл. 14. (1) Председателите на комисиите за отваряне, оценка и класиране на постъпилите
оферти:
1. водят заседанията и ръководят работата на комисиите с оглед запазване интересите на
„ТСВ” ЕАД;
2. отговарят за законосъобразното и в съответствие с утвърдените и одобрени
документации провеждане на процедурите;
3. отговарят за срочното извършване на оценката на постъпилите заявления за участие,
оферти или проекти, съгласно заповедите за назначаване на комисиите;
4. представят на Изпълнителния директор протоколите от заседанията на комисиите за
проверка и докладите на комисиите за утвърждаване;
5. съгласуват проектите на решения за класиране и определяне на изпълнител/и на
обществените поръчки или за прекратяване на процедурите;
6. подписват съобщенията по чл. 54, ал. 8 и ал. 13 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и чл. 72, ал. 1
от ЗОП;
(2)

Членовете на комисии за оценка и класиране на постъпилите оферти имат

задълженията по ал. 1, т. 1, 2, 3.

Чл. 15. В случай на заболяване, отсъствие по уважителни причини или заетост на
длъжностните лица по чл. 7, 9, 10, 11 и 12, ал. 1 правомощията им, предвидени в настоящите
правила, се изпълняват от техните заместници.

РАЗДЕЛ III. ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА О БЩ ЕСТВЕН И ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗОП

ГЛАВА I. П РОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА О БЩ ЕСТВЕН И ТЕ П О РЪЧКИ

Чл. 16. (1) Всяка година в срок до 30 ноември заявителите по чл. 12, ал. 1 от настоящите
правила са длъжни за изпращат заявки за потребностите на ръководеното от тях звено от
строителство, услуги и доставки за следващата календарна година, които съдържат:
1. предмет на обществената поръчка;
2. прогнозна стойност на поръчката без данък върху добавената стойност (ДДС) и с ДДС;
3. обосновка за необходимостта от възлагането на поръчката;

4. краен срок за сключване на договора за възлагане на поръчката и дата на изтичане
срока на действащия договор (когато е приложимо);
5. друга информация.
(2) В заявката за потребностите по ал. 1 не се включват строителството, услугите и
доставките /материалите/, свързани с изпълнение на обществени поръчки, по които дружеството е
избрано за изпълнител по реда на ЗОП, В заявката не се включват и строителството и услугите,
които следва да бъдат изпълнени от подизпълнители, посочени като такива в оферш на „ТСВ”
ЕАД или заместващи ги подизпълнители, когато дружеството е избрано за изпълнител по
обществена поръчка по реда на ЗОП.
(3) Заявките по ал. 1 се изпращат в Отдел „ОП” - ЦУ за обобщаване и изготвяне на План
за възлагане на обществените поръчки в дружеството за следващата календарна година. Проектът
на План за възлагане на обществените поръчки в дружеството за следващата календарна година
включва всички обществени поръчки по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3 от ЗОП и съдържа:
1. предмета на всяка обществена поръчка;
2. заявител на поръчката;
3. прогнозната стойност на поръчката без ДДС и с ДДС;
4. вида на процедурата.
(4) Проектът на План за възлагане на обществените поръчки в дружеството за следващата
календарна година се съгласува задължително от Заместник-Изпълнителен директор, Директора
на Дирекция „С и СД”, Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката, заявителите по чл. 12, ал.
1 и Счетоводителя/финансовия контрольор, след което се представя до 10 декември на
Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД за утвърждаване.
(5) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД утвърждава изготвения проект на План за
възлагане на обществените поръчки в дружеството за следващата календарна година до 20
декември, след което го внася в Съвета на директорите за одобрение;
(6) Одобреният План за възлагане на обществените поръчки в дружеството се изпраща за
контрол в дирекция „Концесии и контрол върху дейността на държавните предприятия и
търговските дружества” на Министерство на транспорта и информационните технологии и
съобщенията.

Чл. 17. (1) Въз основа на одобрения от Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД План за
възлагане на обществените поръчки в дружеството, в срок от 10 работни дни от приемането на
решението за одобряването Отдел „ОП” и като вземе предвид обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 1-

3 и ал. 2 от ЗОП изготвя проект на График за възлагане на обществените поръчки в дружеството,
който съдържа:
1. предмета на всяка поръчка;
2. позицията й в одобрения от Съвета на директорите План за възлагане на обществените
поръчки в дружеството;
3. заявител на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката без ДДС и с ДДС;
5. вида на процедурата;
6. прогнозен срок за започване на поръчката и за сключване на договор, както и дата на
изтичане срока на действащия договор (когато е приложимо);
(2) Проектът на График за възлагане на обществените поръчки в дружеството се
съгласува задължително от Заместник-Изпълнителен директор, Директора на Дирекция „С и СД”,
Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и заявителите по чл. 12, ал. 1, след което се
представя до 10 работни дни от изготвянето му на Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД за
утвърждаване.
(3) Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД утвърждава изготвения проект на График за
възлагане на обществените поръчки в дружеството до 10 работни дни след представянето му за
утвърждаване, след което го внася в Съвета на директорите за сведение;

Чл. 18. (1) Въз основа на одобрения План за възлагане на обществените поръчки в
дружеството и утвърдения График за възлагане на обществените поръчки в дружеството, Отдел
„ОП” изпраща до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените
поръчки или публикува в профила на купувача, предварително обявление за процедурите за
възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамерява
да открие през следващите 12 месеца.
(2) Предварителното обявление се изпраща до 1 март на текущата година.
(3) Публикуването на предварителното обявление не задължава „ТСВ” ЕАД да проведе
съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 19. (1) При допълнително възникнала потребност от строителство, услуга или
доставка през текущата година, която не е предвидена в одобрения План за възлагане на
обществените поръчки в дружеството и утвърдения График за възлагане на обществените поръчки
в дружеството, и/или в публикуваното предварително обявление се изготвя докладна записка от
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съответния заявител, която се представя на Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД за
разпореждане.
(2) Докладната записка по ал. 1 следва да съдържа информацията по чл. 16, ал. 1 и
обосновка за наличието на основателна причина и неотложна необходимост от извършване на
допълнително възникналите разходи за строителство, услуги или доставки.
(3) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД изпраща докладната записка до Директор на
Дирекция „С и СД” за процедиране.
(4) След получаване на докладната записка Директор на Дирекция „С и СД” изпраща
същата на Ръководителя на Отдел „ОП”, който определя служител от отдела, който да отговаря за
изготвянето на проект за изменение на действащия План за възлагане на обществените поръчки в
дружеството.
(5) Проектът за изменение на действащия План за възлагане на обществените поръчки в
дружеството се съгласува задължително до 10 работни дни след представянето му от ЗаместникИзпълнителен директор, Директора на Дирекция „С и СД”, Директора на Дирекция „ФИ”,
юриста/адвоката

и

счетоводителя/финансовия

контрольор,

след

което

се

представя

на

Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД за утвърждаване.
(6) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД” утвърждава докладната записка и проекта
за изменение на действащия План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и ги внася
в Съвета на директорите за одобрение.
(7) В срок до 10 работни дни след приемане на решение от Съвета на директорите за
одобряване на докладната записка и изменението на Плана за възлагане на обществените поръчки
в дружеството, служителят по ал. 4 изготвя и представя за утвърждаване на Изпълнителния
директор проект за изменение на действащия График за възлагане на обществените поръчки в
дружеството. Проектът за именение на Графика се съгласува преди представянето му за
утвърждаване от Заместник-Изпълнителния директор, Директора на Дирекция „СиСД”, Директора
на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и заявителя по ал. 1.
(8) След утвърждаването Графикът за възлагане на обществените поръчки в дружеството
се внася в Съвета на директорите за сведение.
(9) Решенията за одобряване на докладната записка и за изменение на Плана за възлагане
на обществените поръчки в дружеството се изпращат за контрол в дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на държавните предприятия и търговските дружества” на Министерство на
транспорта и информационните технологии и съобщения в съответствие с указанията на
Министерството.
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Чл. 20. Копия от одобрения План за възлагане на обществените поръчки в дружеството и от
утвърдения График за възлагане на обществените поръчки в дружеството, както и копия от
одобрените/утвърдените изменения на действащите План и График за възлагане на обществените
поръчки в дружеството се предоставят на директорите на дирекции, ръководителите на
самостоятелни отдели и управителите на клонове за сведение и/или изпълнение.

ГЛАВА II. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКИТЕ

Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на поръчката се определя от заявителя, като се спазват
разпоредбите на чл. 21 от ЗОП и чл. 5 от ППЗОП, и същата се предоставя на отдел „ОП” за
определяне на вида на съответната процедура.
(2)

Стойността на обществената поръчка се определя към датата на решението за откриване

на процедурата за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 22. (1) При определяне на стойността на обществената поръчка се включват всички
плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции,
подновявания /повторение/ когато е приложимо и при спазване изискванията на чл. 79 или чл. 182
от ЗОП.
(2) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на
доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.
(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.
(4) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за
общата стойност на цялата поръчка, освен при изключенията на ал. 6 от член 21 от ЗОП.

Чл. 23. (1) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената
поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(2)

Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за

възлагане за по-ниски стойности.
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Чл. 24. При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство d пея
се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на
изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.

ГЛАВА III. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМ ЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПГОЦЕДУРАТА

Чл. 25. (1) Процедурата по възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП
започва не по-късно от четири месеца преди изтичане срока на договора за съответната услуга или
доставка, процедурата по реда на чл. 20, ал. 2 от ЗОП - не по-късно от три месеца преди изтичане
срока на договора, а процедурата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - не по-късно от един месец преди
изтичане срока на договора.
(2) За спазване на срока по ал. 1 отговаря служителят, определен да следи изпълнението на
конкретния договор за предоставяне на услуга, доставка или строителство.

Чл. 26. (1) Процедурата по възлагане на обществена поръчка започва с докладна записка от
заявителя по чл. 12, ал. 1 до Изпълнителния директор на „ТС.В” ЕАД, задължително съгласувана
от Заместник- Изпълнителния директор, Директора на Дирекция „С и СД”, Директора на
Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и счетоводителя/финансовия контрольор, която включва
предложение за разрешаване на разход и предложение за стартиране на обществена поръчка.
Докладната записка съдържа:
1. описание на предмета на поръчката;
2. технически и функционални изисквания и спецификации за изпълнението на поръчката;
3. количествени спецификации на поръчката;
4. списък на лицата, които ще бъдат поканени да участват и обосновка за техния подбор,
когато това е приложимо според вида на процедурата;
5. прогнозната стойност на поръчката без ДДС, с ДДС и начинът, по който е определена;
6. позицията на поръчката в действащите План и График за възлагане на обществените
поръчки в дружеството;
7. вида на процедурата;
8. срокът, в който следва да се сключи договор и дата на изтичане срока на действащия
договор (когато е приложимо);
9. необходимостта от ползването на експерти в поръчката
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10. обосновка за промяна в параметрите спрямо установените в действащите План и
График за възлагане на обществените поръчки в дружеството (когато е приложимо);
11. друга информация, необходима за възлагане на поръчката.
(2)

Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД утвърждава докладната записка, след което

изпраща същата до Директор на Дирекция „С и СД” за процедиране.
(3)

След получаване на докладната записка Директор на Дирекция „С и СД” изпраща

същата на Ръководителя на отдел „ОП”, който определя служител от отдела, който да отговаря за
организацията и провеждането на процедурата по обществената поръчка, включително за
изготвянето и съгласуването на проектодокументацията, проектите на решение и обявление или
обява за откриване на обществената поръчка, изпращането на решения, обявления, обяви и
съобщения, спазването

на предвидените в нормативната база срокове, архивирането

и

съхраняването на досието на процедурата и др.

Чл. 27. (1). Въз основа на действащите План и График за възлагане на обществените поръчки в
дружеството и утвърдената по чл. 26, ал. 2 докладна записка, определеният по реда на чл. 26, ал. 3
служител от отдел „ОП” подготвя проект на възлагателна заповед, в която се определят
отговорните служители за изготвяне на проектодокументацията или на отделни нейни части /в т.
ч. техническите спецификации за възлагане на обществената поръчка, методиката и критериите за
оценка, изискванията към изпълнителите, прогнозната стойност на поръчката, проект на договор и
др./, както и срокът за изготвянето й;
(2) При необходимост изготвянето на техническата спецификация на обществена поръчка
/пълното описание на обекта на обществената поръчка/ и/или методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, включваща показателите и тяхната относителна тежест, може
да бъде възложено и на външен експерт, притежаващ необходимата квалификация.
(3) След съгласуване от Заместник- Изпълнителен директор, Директора на Дирекция „С и
СД”, Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и заявителя по чл. 12, ал. 1, проектът на
възлагателната заповед се подписва от Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД, след което се
изпраща на определения по реда на чл. 26, ал. 3 служител от отдел „ОП” за връчване на
отговорните за изготвяне на проектодокументацията служители/външни експерти.

Чл. 28. Във възможно най-кратки срокове след издаването и връчването на възлагателната
заповед по чл. 27 заявителят по конкретната обществена поръчка подава до Отдел „ОП” за
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процедиране цялата необходима информация, документи и предложения съгласно чл. 26, ал. 1,
включително:
1. специални изисквания към кандидатите или участниците с оглед предмета на поръчката
(ако е приложимо);
2. предложение за методиката за определяне на комплексната оценка на офертата,
включваща показателите, тяхната относителна тежест и указания за определяне на оценката по
всеки показател (ако е приложимо);
3. служител от структурното звено, планирало обществената поръчка, който ще участва в
изготвянето на проекта на документация;
4. друга информация (когато е приложимо).

Чл. 29. (1) Въз основа на представената информация и следвайки разпоредбите на ЗОП
посочените във възлагателната заповед служители/външни експерти в посочените в същата
срокове изготвят проектодокументацията за участие в процедурата.
(2) Техническата спецификация на обществена поръчка /пълното описание на обекта на
обществената поръчка/ и методиката за оценка на офертите в документацията за участие в
процедурата при критерий, различен от най-ниска цена /включваща показателите, тяхната
относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател/, се изготвят
от лица, притежаващи професионална компетентност във връзка с предмета на поръчката.
Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили и се съхраняват
от Отдел „ОП” в досиетата на обществените поръчки.
(3) Проектите на решение и обявление или обява и проектодокументациите за обществена
поръчка трябва да съдържат информацията определена в ЗОП.

Чл. 30. (1) Гаранциите за изпълнение на договорите /вкл. и гаранциите за поддръжка в
гаранционен срок/ се представят под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
(2) Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка трябва да покрива целия
срок на изпълнение на договора /целия гаранционен срок/.

Чл. 31. Изготвените проекти на решение и обявление или обява и документация за участие
се представят за утвърждаване на Изпълнителния директор в срока, посочен във възлагателната
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заповед, след като са подписани от посочените във възлагателната заповед служители/външни
експерти и са съгласувани с:
1. Заместник- Изпълнителен директор —за съответствие с краткосрочните и дългосрочни
цели и задачи на дружеството;
2. Заявител (Директор на дирекция, ръководител на отдел или звено) - за съответстсвие с
техническите изисквания и критериите за оценка;
3. Директор на Дирекция „ФИ” - по отношение на финансова целесъобразност;
4. Юрист/адвокат - за законосъобразност;
5. Директор на Дирекция „С и СД” - за съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП;
6. Счетоводител/Финансов контрольор - за осъществяване на предварителен контрол за
законосъобразност и проверка относно пълнотата на документацията и съответствието й със ЗОП
и ППЗОП, вътрешните правила и относимите към предмета на процедурата нормативни актове. За
удостоверяване на извършения предварителен контрол се попълва и подписва контролен лист,
който се съхранява в досието на обществената поръчка;

Чл. 32. Утвърдените от Изпълнителния директор проекти на решение и обявление или обява
и документация за участие, заедно с утвърдената докладна записка по чл. 26 и възлагателната
заповед по чл. 27 се представят за одобряване на Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД.

Чл. 33. (1) В съответствие със заповед на Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, за обществени поръчки по реда на чл. 20, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП, в
Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на държавните предприятия и търговските
дружества” се представя:
1. Проект на документацията, включително решение и обявление на възложителя за
откриване на процедурата;
2. Подробна обосновка относно целесъобразността на поръчката, съдържаща мотиви за
необходимостта от провеждането й към съответния момент с оглед ефективно разходване на
средствата, както и информация за очаквания ефект върху финансово-икономическото състояние
на дружеството;
3. Подробна план-сметка за стойността на поръчката, включваща анализ на проектната
стойност и методите за определянето и;
4. Решение на Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД (в случаите, регламентирани от
Вътрешните правила за управление и контрол на разходите и паричните средства).

(2) В съответствие със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, в Дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на държавните предприятия и търговските дружества” се представя за сведение
проектът на документация /вкл. проект на обява и на информация за публикуване в профила на
купувача на обява/ и Решение на Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД (в случаите,
регламентирани от Вътрешните правила за управление и контрол на разходите и паричните
средства).
(3) В срок до 3 (три) работни дни от получаването на бележки от Дирекция „Концесии и
контрол върху дейността на държавните предприятия и търговските дружества” Отдел „ОП”
организира съответното

изменение

на документацията

и повторното

й съгласуване

от

длъжностните лица по чл. 31.
(4) В случай, че има бележки от Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на
държавните предприятия и търговските дружества”, Изоълнителният директор внася информация
в Съвета на директорите за предприетите действия.
(5)

След съгласуването на документацията от Дирекция „Концесии и контрол върху

дейността на държавните предприятия и търговските дружества”, Отдел „ОП” предлага на
Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД да вземе решение за откриване на процедурата.

ГЛАВА IV. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Чл.34. (1) Процедурите по възлагане на обществени поръчки се откриват с решение или
обява на Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД.
(2) След издаване на решението или обявата за откриване на обществена поръчка,
определеният с възлагателната заповед по чл. 27 служител от Отдел „ОП” изпраща решението и
обявлението или обявата до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а в
хипотезите на чл. 35 от ЗОП, и до „Официален вестник” на Европейския съюз, при спазване на
сроковете и изискванията в ЗОП.
(3) Решението и обявлението или обявата се публикуват на интернет страницата на „ТСВ”
ЕАД в профила на купувача.

Чл. 35. След публикуване на решението и обявлението или обявата в Регистъра на
обществените поръчки, а в хипотезите на чл. 35 от ЗОП, и в „Официален вестник” на Европейския

съюз, същите както и документацията по откритата обществена поръчка се съхранява в отдел
„ОП”..

Чл. 36. (1) Деловодството на „ТСВ” ЕАД - ЦУ отговаря за приемането на заявленията за
участие или офертите, които съхранява до предаването им на Отдел „ОП“.
(2) След получаването на документите по ал. 1 Отдел „ОП“ изготвя протокол по чл. 48, ал. 6
от ППЗОП с постъпилите заявления за участие или оферти, който се подписва от служителя/ите в
деловодството;
(3) Протоколът по ал. 1, заедно с постъпилите заявления за участие или оферти и пълното
досие на процедурата се предава на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП или журито
по чл. 86 от ППЗОП.

Чл. 37. (1) При постъпили искания за разяснения по решението, обявлението, обявата или
документацията за участие в поръчката, определеното лице за контакти подготвя със съдействието
на членовете на работната група по изготвяне на документацията проект на писмо с разяснение,
което се подписва от Изпълнителния директор и се прилага към документацията;
(2) Дейността по ал. 1 се извършва в сроковете и по начина, предвидени в ЗОП.
(3) Отдел „ОП” и Деловодството на „ТСВ” ЕАД - ЦУ осигуряват изпращането на
разяснението на кандидатите или участниците в процедурата.

ГЛАВА V. ПРИЕМ АНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИ

Чл. 38. (1) Приемането на заявленията за участие или офертите се извършва в деловодството
на „ТСВ” ЕАД - ЦУ.
(2) За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в
който се отбелязват:
1. подател на офертата, заявлението за участие или проекта;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на заявлението за участие, офертата или проекта, когато е
приложимо.
(2) При получаване на заявлението за участие, офертата или проекта върху опаковката се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава
документ.
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(3) Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
(4) Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие
или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се
включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по ап ?. Не се
допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.
(5) До изтичане на крайния срок за подаване на документи за участие в обществена поръчка
участниците могат да променят, допълнят или оттеглят офертите или заявленията си за участие.
Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Чл. 39. Всички действия или искания от страна на „ТСВ” ЕАД, като възложител, към
участниците, във връзка с провежданата процедура, са в писмена форма.

Чл. 40. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира
защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в
процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за
тяхното получаване.

ГЛАВА VI. КОМ ИСИЯ/Ж УРИ ЗА ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл.

41.

За

провеждането

на

процедурите

по

възлагане

на

обществена

поръчка

Изпълнителният директор назначава комисия по реда на чл. 103 от ЗОП или жури. Проектът на
заповед се изготвя от служителя от Отдел „ОП”, отговорен за организацията на процедурата и се
съгласува от Заместник-Изпълнителян директор, Директора на Дирекция „С и СД”, Директора на
Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и заявителя по чл. 12, ал. 1;
(2) В зависимост от предмета на поръчката, в състава на комисията или журито се включват
юрист, счетоводител, експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и
практически опит и представител на Министерство на транспорта и информационните технологии
и съобщения, посочен от Министерството. По преценка на Изпълнителния директор в състава на
комисията или журито се включват и външни експерти, когато се изискват специални познания и
опит.
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(3) В заповедта по ал. 1 се посочват и датата, часът и мястото на провеждане на заседанието
на комисията или журито, поименно председателят и резервните членове, секретарят (служителят
по чл. 26, ал. 3), срокът за извършване на работата и мястото на съхранение на документите,
свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията или журито.
(4) Възнагражденията на членовете на комисията или журито и всички останали разходи,
свързани с дейността им, са за сметка на възложителя.

Чл. 42. (1) След получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от
процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства, членовете на комисията
попълват декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, а тези на журито - по чл. 80, ал. 7 от ЗОП;
(2) Попълнените декларации по ал. 1 се представят на председателя на комисията или
журито;
(3) Всеки член на комисията или журито по ал. 1 е длъжен да си направи самоотвод, когато
установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. е възникнал конфликт на интереси.
(4) Изпълнителният директор отстранява член на комисията или журито, за когото установи,
че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 Изпълнителният директор определя със заповед нов член на
комисията или журито.
(6) В случаите по ал. 4 действията на отстранения член, свързани с разглеждане на
заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след
настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член.

ГЛАВА VII. РАЗГЛЕЖ ДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖ ЕНИЯТА
Чл. 43. Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения се извършва
в съответствие със ЗОП и ППЗОП.

Чл. 44. (1)

Комисията или журито изготвя протокол и доклад в един екземпляр, който

съдържа посочените в ЗОП реквизити. Решенията на комисията или журито се вземат с
мнозинство от членовете. Когато член от комисията или журито е против взетото решение, той
подписва протокола и доклада с особено мнение и писмено излага своите мотиви.
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(2) Протоколът и докладът се подписват от всички членове на комисията или журито,
участвали в заседанието.
(3) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията
или журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, декларации,
съобщения, искания и др., както и цялата документация, включително представените разяснения,
мостри и/или снимки.

Чл. 45. При необходимост от удължаване на срока за извършване на работата председателят
на комисията или журито или техните членове предлагат на Изпълнителния директор удължаване
на срока.

Чл. 46. След приключване работата на комисията или журито техните председатели или
членовете предават на Изпълнителния директор на Т С В ” ЕАД доклада, заедно с всички
приложения към него по чл. 44, ал. 3 за приемане.

Чл. 47. (1) В 10-дневен срок от получаването на доклада Изпълнителният директор го
утвърждава или го връща на комисията или журито с писмени указания, съгласно чл. 106, ал. 3 и 4
от ЗОП. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД
издава решение за определяне на изпълнител.
(2) Проектът на решението по ал. 1 се изготвя от служителя от Отдел „ОП”, отговорен за
организацията на процедурата и се съгласува от Заместник- Изпълнителен директор, Директора на
Дирекция „С и СД”, Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и заявителя по чл. 12, ал. 1.

Чл. 48. Служителят от отдел „Обществени поръчки”, отговорен за организацията на
процедурата, подпомаган от Деловодството на „ТСВ” ЕАД - ЦУ, организира изпращането на
решението на Изпълнителния директор до участниците в процедурата в тридневен срок от
издаването му с писмо с обратна разписка, чрез факс, или по друг начин, позволяващ
удостоверяване на датата на изпращане/получаване на решението от участниците.
Чл. 49. Изготвените от комисията или журито документи, които не се намират на законово
основание у Изпълнителния директор в предвидените за това в ЗОП срокове, се предават от
комисията или журито на служителя от Отдел „ОП”, отговорен за организацията на процедурата
/секретар на комисията или журито/, който заедно с ръководителя на отдела отговаря за срочното
им публикуване в профила на купувача.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Чл. 50. (1) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД прекратява процедурата с мотивирано
решение, когато са налице условията по чл. 110, ал. 1 от 3011.
(2) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД може да прекрати процедурата с мотивирано
решение, когато са налице условията по чл. 110, ал. 2 от ЗОИ.
(3) Проектът на решението по ал. 1 или по ал. 2 се изготвя от служителя от Отдел „ОП”,
отговорен за организирането на процедурата и се съгласува от Заместник-Изпълнителния
директор, Директора на Дирекция „С и СД”, Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката и
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заявителя по чл. 12, ал. 1.

Чл. 51. Във връзка с издаването на решението по чл. 50, ал. 1 или ал. 2 служителят от Отдел
„ОП”, отговорен за провеждане на процедурата, извършва действията по чл. 48 и чл. 49.

Чл. 52. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да
открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако
решението за прекратяване е влязло в сила.

Чл. 53. (1) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД е длъжен да удължи обявените срокове
в процедурата, когато са налице условията по чл. 100, ал. 7 от ЗОП или тези по чл. 44, ал. 4 от
ЗОП.
(2) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД може да удължи обявените срокове в
процедурата, когато са налице условията по чл. 100, ал. 12 от ЗОП.
(3) Проектът на решението по ал. 1 или ал. 2 се изготвя от служителя от Отдел „ОП”,
отговорен за организирането на процедурата и се съгласува от Заместник-Изпълнителен директор,
Директора на Дирекция „С и СД”, Директора на Дирекция „ФИ”, юриста/адвоката, заявителя по
чл. 12, ал. 1 и счетоводителя/финансовия контрольор. След издаването на решението служителят
по предходното изречение заедно с ръководителя на отдела отговаря за срочното му изпращане до
„Официален вестник” на Европейския съюз и/или Регистъра на обществените поръчки и
публикуването му в профила на купувача.
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ГЛАВА IX. СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
Чл. 54. Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД сключва договор за възлагане на
обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване на условията по ЗОП.

Чл. 55. Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД, прекратява процедурата или определя за
изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже да
сключи договора. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е
по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Чл. 56. (1) Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата се изготвя от
юриста/адвоката, съвместно със заявителя и следва да бъде съобразен с проекта на договор,
приложен към документацията и конкретното предложение на участника, определен за
изпълнител. Договорът се съгласува при необходимост, с оглед обекта на обществената поръчка и
със служителя по сигурността на информацията.
(2) Юристът/адвокатът изисква от изпълнителя на обществената поръчка представянето на
необходимите документи - приложения към договора, както и на предвидените в ЗОП документи,
включитено оригинал на банкова гаранция, оригинал на платежно нареждане за внесена парична
сума - гаранция за изпълнение на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.
(3) Договорът се представя за подпис на Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД в два
екземпляра, предварително подписан от изпълнителя и съгласуван от Заместник-Изпълнителен
директор, Директора на Дирекция „С и СД”, юриста/адвоката, Директор на Дирекция „ФИ”,
заявителя по чл. 12, ал. 1 и счетоводителя/финансовия контрольор.
(4) Подписаният договор се регистрира в регистъра на сключените договори в деловодството
на „ТСВ” ЕАД - ЦУ с номер, дата и година и се публикува в профила на купувача. Един екземпляр
се предоставя на изпълнителя, а вторият се съхранява в деловодството. Копие на договора се
предоставя на Отдел „ОП” за досието на поръчката и на Дирекция „ФИ” за предварителен контрол
преди извършване на разход и изпълнение на плащанията по договора.
(5) Копие от договора се предава от деловодството на „ТСВ” ЕАД - ЦУ на заявителя за
сведение и изпълнение.

(6)

Деловодството на „ТСВ” ЕАД - ЦУ по нареждане на Изпълнителния директор може

изпраща копия от договори на управителите на клонове на „ТСВ” ЕАД, когато това касае пряко
дейността им.

Чл. 57. Решенията на Изпълнителния директор на „ТСВ” ЕАД, за които той е длъжен да
уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА X. ИЗПРАЩ АНЕ НА ИНФОРМ АЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮ ЧЕН
ДОГОВОР В РЕГИСТЪРА ЗА О БЩ ЕСТВЕН И ТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 58. Отдел „ОП” изпраща до Регистъра на обществените поръчки и публикува на профила
на купувача обявление по образец в срок 30 дни от:
1. подписване на договора - за сключен договор;
2. подписване на допълнителното споразумение - за изменение на договор по чл. 116, ал. 1,
т. 2 и 3 от ЗОП;
3. приключване на договора - за изпълнение на договора или за предсрочното му
прекратяване.
ГЛАВА XI. ОБЖАЛВАНЕ
Чл. 59. (1) Юристът/адвокатът уведомява Изпълнителния директор незабавно за всяка жалба
за отмяна на решение на Изпълнителния директор по реда на ЗОП и за всяка наложена временна
мярка „спиране на процедурата“.
(2) Отдел „ОП” по искане на юриста/адвоката представя всички документи по изложените в
жалбата оплаквания. Членовете на комисията или журито при поискване представят на
юриста/адвоката становище по изложените в жалбата оплаквания.
(3) Юристът/адвокатът окомплектова документацията по оспорената процедура, изготвя
възражение до компетентните органи и осъществява процесуалното представителство по
образуваните дела.

Чл. 60. Досиетата на образуваните дела срещу решенията по процедури по обществени
поръчки се съхраняват от юриста/адвоката. След приключване на производството по обжалването
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с влязъл в сила акт на КЗК или ВАС досиетата по предходното изречение се предават на Отдел
„ОП“ за съхраниение в досието на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРИ ПО
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ И НА ОБЩ ЕСТВЕНИ П О РЪЧКИ
ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗОП

Чл. 61. (1) Процедурите по възлагане на обществени поръчки чрез процедури по договаряне
без обявление се извършват по реда и в сроковете, предвидени в ЗОП и ППЗОП, като лицата, до
които се изпращат покани, се определят от Изпълнителния директор.
(2) Процедурите по договоряне без обявление започват с докладна записка от заявителя, като
в случаите на чл. 79, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 182, ал. 1, т. 2 или чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП записката не
следва да съдържа информацията по чл. 26, ал. 1, а само информация за по-рано проведената
поръчка и за необходимостта от провеждане на процедура по договаряне.

Чл. 62. При провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 3
от ЗОП се прилагат разпоредбите на Раздел III от тези правила, като същите се извършват по реда
и в сроковете, предвидени в ЗОП и ППЗОП.

Чл. 63. (1) Процедурите по възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
започват с докладна записка от заявителя по чл. 12, ал. 1 до Изпълнителния директор на „ТСВ”
ЕАД,

задължително

одобрена

от счетоводителя/финансовия

контрольор,

която

включва

предложение за разрешаване на разход.
(2) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД утвърждава докладната записка, след което
изпраща същата до съответните дирекции, отдели и/или звена за процедиране.

РАЗДЕЛ V. КО НТРО Л ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Чл. 64. (1) Изпълнителният директор на „ТСВ” ЕАД издава заповед с която, за всеки
сключен договор, определя служител/и, който/които ще следи/ят и отговаря/т за точното му
изпълнение, в зависимост от предмета на сключения договор. Директорът на Дирекция
„Строителство” упражнява контрол по изпълнението на всички договори за СМР.
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(2) Служителят/ите по ал. 1 има/т задължение да води/ят досие на договора, което съдържа
цялата кореспонденция по изпълнението му, всички актове, протоколи, заповеди, фактури и други
документи, издавани по време на изпълнение на договора. Копия от всички документи по
предходното изречение се предават на Отдел „ОП“ за прилагане към досието на обществената
поръчка, като след прекратяване на договора цялото досие по изпълнението се предава на Отдел
„ОП“ за съхранение в досието на обществената поръчка.
(3) Служителят/ите по ал. 2, изр. 1, има/т задължение да уоедомява/т писмено Изпълнителния
директор на „ТСВ” ЕАД за констатираните нередности по изпълнение на договора.

Чл. 65. При договори за доставка и/или строителство задължително се изготвят приемопредавателни протоколи и Протокол (Акт) образец № 19 за СМР, с които се удостоверява
завършването на дадения етап или доставката на стоки и/или извършването на услуги.

Чл. 66. (1) Преди извършването на всеки разход счетоводителят/финансовият контрольор
осъществява предварителен контрол за законосъобразност и съответствие на поетото задължение
с клаузите на договора, което се удостоверява с попълване на контролен лист.
(2) При установени несъответствия между параметрите и стойностите на договора и искането
за разплащане по предоставени фактури не се извършват, докато изпълнителят не отстрани
несъответствията или нередностите.

Чл. 67. При извършване на плащания по договор за обществена поръчка счетоводителят,
отговорен за осчетоводяване на разходите, изготвя справки за платените средства по договора,
които предава на Директора на Дирекция „С и СД” и счетоводителя/финансовия контрольор.
Справките за платените средства се съхранява в досието на обществената поръчка.

Чл. 68. След приключване на договора за обществена поръчка счетоводителят, отговорен за
осчетоводяване на разходите, изготвя окончателна справка за платените средства по договора за
целия период на неговото действие, която предава на Директора на Дирекция „С и СД” и
счетоводителя/финансовия контрольор. Справката по предходното изречение се съхранява в
досието на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ VI. ДОСИЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл. 69. (1) За всяка обществена поръчка, отдел „ОП” изготвя досие, което включва:
1.

заявка по чл. 16, ал. 1 (когато е приложимо);

2.

номер в Плана и Графика за възлагане на обществените поръчки в дружеството (когато е

приложимо);
3.

докладна записка за започване на поръчката;

4.

възлагателна заповед за определяне на отговорните по провеждането на процедурата

лица и сроковете за изготвяне и окомплектоване на проектодокументациите (когато е
приложимо);
5.

предоставената информация по чл. 28;

6.

решение на Съвета на директорите за откриване на съответната процедура (когато е

приложимо);
7.

документ за съгласуване на одобрената от Съвета на директорите документация от

Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на държавните предприятия и търговските
дружества” (когато е приложимо);
8.

документ за изпращане за сведение на одобрената от Съвета на директорите

документация от Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на държавните предприятия и
търговските дружества” (когато е приложимо);
9.

бележки от Дирекция „Концесии

и контрол

върху дейността на държавните

предприятия и търговските дружества” (когато е приложимо);
10. съществуващите документи по процедурата, посочени в чл. 121, ал. 2 от ЗОП;
11. съществуващите документи по процедурата, посочени в чл. 98, ал. 1 от ППЗОП;
12. окончателен доклад на комисията или журито за разглеждане и оценка на офертите
заедно със съществуващите приложения към него /чл. 60, ал. 2 или чл. 91, ал. 7 от ППЗОП/;
13. декларации по ЗОП на членовете на комисията или журито;
14. заявления за участие, оферти, проекти и разяснения от участниците (когато е
приложимо);
15. съобщения до участниците, с които им се изпращат решенията на възложителя в случай
на изпращане по пощата/ (когато е приложимо);
16. фактури или справки за плащния по обществената поръчка заедно с всички приложения
към тях.
17. контролните листове, подписани от лицето, на което е възложено да упражнява
предварителен контрол, удостоверяващи поемането на задължения;

18. копие от документите за наложените временни мерки и постановените решения на КЗК
и ВАС (когато е приложимо);
19. документите по чл. 60 и чл. 64, ал. 2;
20. други документи.
(2) За всяко досие се изготвя опис на съдържащите се в него документи. За титулна
страница на досието на проведена процедура по ЗОП се поставя таблица-опис на документацията,
съдържаща се в досието.
(3) След приключване изпълнението на договора досието се архивира и съхранява за срока,
посочен в чл. 122, ал. 1 от ЗОП в Отдел ”ОП”.

Чл. 70. Достъп до досиетата се предоставя от служители на Отдел ”ОП” след разрешение на
Директора па Дирекция „С и СД”. Предоставянето на досието се документира, като се отбелязва
писмено даденото разрешение за достъп, на кого се предоставя досието, датата на предоставяне и
връщане на документите. Разрешението за достъп се съхранява в досието на обществената
поръчка.

Чл. 71 (1) Отдел „ОП” осигурява поддържането на актуална информация за проведените,
прекратените или приключилите процедури за възлагане на обществени поръчки в специален
регистър.
(2) Служителите в Отдел ”ОП” въвеждат информацията в регистъра и отговарят за
поддържането на актуално състояние на информацията.

РАЗДЕЛ VII. ПРОФ ИЛ НА КУПУВАЧА

Чл. 72. Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на дружеството
или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

Чл. 73. Изпълнителният директор на „ТСВ“ ЕАД със своя заповед определя лицето,
отговорно за поддържане профила на купувача.

Чл. 74. Определеното лице за поддържане профила на купувача е длъжно да публикува в
профила всички документи и информация, които са му изпратени от Отдел „Обществени
поръчки” в сроковете, посочени от последния.
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Чл. 75. В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления, обяви или 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.
9. съобщения по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Чл. 76. (1). При публикуване на документите по чл. 75 се заличава информацията, по
отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с
наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на
заличената информация се посочва основанието за заличаване.
(2). Заличаването на информацията се извършва от служителя на Отдел „Обществени
поръчки”, отговорен за организацията и провеждането на съответната поръчка /секретар на
комисията по чл. 51 от ППЗОП или на журито по чл. 86 от ППЗОП/;

Чл. 77. Документите се публикуват в профила на купувача по ред и в сроковете,
предвидени в ППЗОП.

Чл. 78. Документите по чл. 42, ал. 2, т. 1, 4 - 6 и 8 ЗОП се публикуват в профила на
купувача в сроковете, посочени в чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
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Чл. 79. Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково
споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на
купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на
купувача до изтичането на 3 години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193
ЗОП - когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по
договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за
покупки.

Чл. 80. В решенията, подлежащи на публикуване в Регистъра на обществените поръчки се
посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани
протоколите и окончателните доклади на комисията или журито;

Чл. 81. При изготвяне на документ, предвиден за публикуване в профила на купувача,
Ръководителят на Отдел „Обществени поръчки” или служителят, отговорен за организацията и
провеждането на съответната поръчка /секретар на комисията или журито/ ги предава на лицето
по /чл. 73/, отговорно за поддържане профила на купувача посредством електронна поща/с
приемо-предавателен протокол. В пощата/протокола се посочва какъв е предаваният документ и в
какъв срок същят следва да се публикува в профила на купувача.
Чл. 82. Лицето по чл. 4, на което е предаден документът по чл. 75 е длъжно да го
публикува в профила на купувача в указания му срок, като задължително писмено потвърждава
това обстоятелство на Ръководителя на Отдел „Обществени поръчки”, на служебния му
електронен адрес или на хартиен носител.
Чл. 83. Датата, на която се публикуват в профила на купувача документите по чл. 75
/електронните документи/ се удостоверява чрез изписване под всеки документ.
Чл. 84. При установени несъответствия между предадените за публикуване в профила на
купувача документи по чл. 75 и публикуваните Ръководителят на Отдел „Обществени поръчки”
информира директора на Дирекция „Собственост и стопански дейности” /С и СД/ и лицето по чл.
73 за отстраняване на допуснатите неточности. Директорът на Дирекция „Собственост и
стопански дейности” /С и СД/ уведомява ако е необходимо и Изпълнителния директор.
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Чл. 85. Директорът на Дирекция „Собственост и стопански дейности” /С и СД/
осъществява вътрешен контрол на работата на лицето по чл. 73.

Чл. 86. Директорът на Дирекция „Собственост и стопански дейности”

/С и СД/ и

Ръководителят на Отдел „Обществени поръчки” извършват мониторинг на профила на купувача.
Чл. 87. Лицето по чл. 73 поне веднъж годишно докладва на Директора на Дирекция
„Собственост и стопански дейности” /С и СД/ за състоянието на профила на купувача.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩ О О БУ ЧЕН И Е НА ЛИЦАТА,
АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА ОБЩ ЕСТВЕНИТЕ П О РЪЧКИ

Чл. 88. (1) Ръководителят на Отдел „ОП“ и Директорът на Дирекция „Собственост и
стопански дейности” /С и СД/ предоставят на Изпълнителния директор мотивирано предложение
за участие на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки /посочени
поименно/, в семинари или обучения по прилагане на ЗОП и ППЗОП поне веднъж годишно.
(2) При съществено изменение на правната уредба или при нужда от допълнително
обучение, лицата по ал. 1 изготвят мотивирано предложение за участие на лицата, ангажирани с
управлението на цикъла на обществените поръчки /посочени поименно/, в семинар/обучение,
което да се проведе до месец от промените или констатираната необходимост.
(3) По инициатива на Изпълнителния директор могат да бъдат организирани обучения,
които да бъдат провеждани на място в сградата на „ТСВ“ ЕАД.

ПРЕХОДНИ И ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛН И РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила са изготвени на основание чл. 244, ал. 1 от ЗОП и чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП.
§ 2. Настоящите правила са приети от Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД и влизат в сила
от ............. 2019 г. и отменят ВПВОП приети с Протокол № 236 от заседание на Управителния
съвет на ДП „ТСВ”, проведено на 18.01.2017 г.
§ 3. Настоящите правила се прилагат от всички дирекции, отдели и звена на Централно
управление и на подчинение на Централно управление, както и от всички дирекции, отдели и
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звена на клоновете на „ТСВ” ЕАД и на подчинение на тези клонове, независимо от източника на
средствата за финансиране, предвидени за изпълнението на обществената поръчка - бюджетни
или извънбюджетни.
§ 4. За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на „ТСВ” ЕАД с Протокол № v?...
от заседание, проведено на 1 0.Ш 2019 год., на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 от Устава на
дружеството.
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