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•ЦАРИЦА ЙОАННА-
ИСУЛ 

V, „ , " 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРИТЕ В УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД 

Чл. 1 .(1) Настоящите правила уреждат: 
1. реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите по 

възлагане на обществени поръчки и координацията между структурните 
звена в болницата при осъществяване на тези дейности; 

2. задълженията и отговорностите на служителите в болницата във 
връзка с възлагането на обществени поръчки и контрол по изпълнение на 
договорите; 

3. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в 
хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

4. контрола по изпълнение на договорите. 
(2) Настоящите правила целят да създадат условия за 

законосъобразно и ефективно разходване на финансовите средства, 
публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и 
възлагане на обществени поръчки в болницата. 

Чл. 2. (1) Процесът по планиране на обществените поръчки се 
осъществява по етапи, както следва: 

РАЗДЕЛ I 

Общи положения 

РАЗДЕЛ II 

Планиране на обществените поръчки 

1. до 1-ви октомври на текущата година началниците на клиники, 
отделения и други структурни звена, представят на заместник-директора 
по икономическата дейност мотивирани предложения, съдържащи 
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информация за необходимостта от извършване на строителство, от 
осъществяване на доставки на стоки и/или предоставяне на услуги за 
ръководените от тях звена, съгласно Приложение № 1. Началникът на 
болничната аптека, началникът на отдел „Строителство, поддръжка и 
снабдяване" и началникът на сектор "Снабдяване" представят 
предложения, съобразно своята компетентност, относно нуждите на 
болницата, съпроводени с анализ на осигуряването на тези нужди през 
текущата календарна година; 

2. до 1 ноември на текущата година заместник-директорът по 
икономическата дейност обобщава и анализира писмените предложения 
в Списък - Приложение № 2, съдържащ информация за всички заявки 
и мотивирано предложение за необходимостта от възлагане на 
обществени поръчки, подлежащи на финансиране през следващата година, 
като за всяка поръчка се посочва: 

а. описание на обекта и предмета на обществената поръчка; 
б. обща прогнозна стойност на всяка отделна обществената поръчка, 

изчислена на база историческа цена и съобразена с чл.15 от ЗОП, както и 
източника на финансиране на поръчката. 

Списъкът с обобщената информация /Приложение № 2/ се представя 
на изпълнителния директор в горепосочения срок. 

3. до 31 декември на всяка календарна година изпълнителният 
директор представя в заседание на Съвета на директорите (СД) за 
приемане списъка по т.2, съдържащ информация за всички обществени 
поръчки, за които е обоснована необходимостта от възлагането им до 
края на следващата календарна годината, независимо от техните 
стойност и вид, съобразен с бизнес-програмата и инвестиционната 
програма на лечебното заведение. 

4. до 1 март на всяка календарна година, с цел използване на 
съкратените срокове по ЗОП за провеждане на процедурите, началник 
сектор Договори и договорни партньори „ДДП" подготвя и изпраща за 

вписване в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки и до „официален вестник" на ЕС, и публикува в 
Профила на купувача предварително обявление за плануваните 
обществени поръчки, съобразно приетия от СД списък. 

(2) Прогнозната стойност по ал.1, т. 2, „б" на обществената 
поръчка се определя на историческа цена, като се изхожда от наличните 
данни за извършения разход за съответната обществена поръчка за 12 
месеца назад. Данните се подготвят от длъжностно лице от отдел 
„Финансово-счетоводен", чрез попълване на колони 3 и 4 от 
Приложение № 2. 

(3) Данните по ал. 2 се мониторират от длъжностно лице от отдел 
„Финансово-счетоводен" към момента на откриване на откриване на 
всяка обществена поръчка, като се отчетат конкретните и актуални 
пазарни условия, и при необходимост прогнозната стойност се 



коригира. 
Чл. 3. (1) След приемане от съвета на директорите на списъка за 

предстоящите обществени поръчки за съответната календарна година, 
провеждането на нови процедури за възлагане на обществени поръчки може 
да се допусне по изключение, когато основанията за това провеждане не 
биха могли да бъдат предвидени, или за които е осигурено финансиране 
след приемането на този списък. За целта е необходимо мотивирано 
предложение от началника на звеното, за което възниква потребността от 
строителство, доставка или услуга, както и становище за 
законосъобразността и икономическата целесъобразност на предложения 
вид процедура, съгласно Приложение № 3. 

(2) Икономическият и правния анализ по an. 1 се извършва и по 
отношение на договорите, които са на стойност под праговете за 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, определени 
в чл.14, ал.5 от ЗОП, съгласно Приложение № 4. 

Чл.4. (1) Съветът на директорите: 
1. разглежда и приема списъка по чл.2, ал.1, т.З, и определя сроковете 

на договорите за всички отделни процедури; 
2. разглежда и приема предложения за провеждане на процедури по 

обществени поръчки извън списъка по т. 1; 
3. разглежда и приема предложения за сключване на договори за 

възлагане на обществени поръчки за повече от една година. 
(2) Изпълнителният директор: 
1. Взема решения за провеждане на обществени поръчки по чл.4, ал. 1, 

когато стойностите им не надвишават 50 000 лв.; 
2. Взема решение за вида процедура във всички случаи. 

РАЗДЕЛ III 

Подготовка на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

Чл. 5. (1) За възлагането на обществените поръчки в болницата се 
определят следните вътрешноорганизационни процедури, касаещи: 

1. периодични доставки, услуги и строителство; 
2. процедури, които не са предшествани от други такива; 
3. процедури, които не са включени в списъка по чл. 2, т.З. 
(2) Всички обществени поръчки по ал.1 т. 1 и 2 се планират по реда на 

чл.2, а тези по т. 3 могат да бъдат провеждани при условията на чл. 3, само 
по решение на съответния орган по чл. 4. 

Чл. 6. (1) При подготовката на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки възложителят е длъжен да осигури в изработването на 
техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в 
документацията за участие в процедурата - при критерий икономически 



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРИТЕ В УМБАЛ „ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД 

най-изгодна оферта, да участва най-малко един експерт, който има 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато 
възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за 
професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка 
по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други. За целта изпълнителният директор назначава 
работна група. За председател на работната група се определя служител, 
притежаващ необходимата компетентност и опит с оглед предмета и 
сложността на обществената поръчка. В състава на работната група за 
подготовка на техническите спецификации и на методиката за оценка на 
офертите се включват служител от сектор от ДДП, служители с 
необходимата професионална компетентност и практически опит от 
структурното звено, за което е предназначена обществената поръчка, а при 
необходимост - и външни експерти. Методиката съдържа различни 
показатели и степента на тежест на всеки от тях. Разработването на 
методиката дава възможност чрез тежестта на показателите да се даде израз 
на важността, която те имат за определянето на икономически най-
изгодната оферта. Методиката за оценка е конкретния способ за получаване 
на числова стойност, определяща степента на полезност на всяка оферта. Тя 
е математически способ на обработване на показателите до получаване на 
сравними резултати. Методиката се разработва за всяка конкретна 
процедура, така, че да отговаря на целите и предмета на поръчката и 
съобразена със сложността на поръчката, а показателите в нея са ясни, 
добре и еднозначно дефинирани, и съществени за предмета на поръчката. 
Съотношението между тежестта на финансовите и техническите показатели 
трябва да гарантира получаване на достатъчно качество на достъпна цена. 
Така изготвените документи се подписват от лицата, които са ги 
изработили, и председателя на работната група ги представя на 
изпълнителния директор, придружени от мотивиран доклад най-късно 30 
дни преди срока за подаване на обявлението и решението в АОП. 
Изпълнителният директор може да прави корекции в техническите 
спецификации и в предложената методика. 

(2) Външните експерти не могат да: 
1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за 
проект; 

2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, 
членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани 
лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са 
променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава 
предимство пред останалите участници в процедурата. 

(3) Директорът определя външния експерт и сключва договор с него, в 
който се определя конкретно възложената услуга и съответното 
възнаграждение. 



(4) Техническите спецификации се изготвят съобразени с прогнозните 
стойности, определени по реда на Чл. 2. (2). 

Чл. 7. (1) Служителите в сектор „Договори и договорни партньори": 
1. След получаване на техническата част на документацията за 

участие - техническите спецификации и методиката за оценка на офертите -
при критерий икономически най-изгодна оферта, изготвят останалата част 
от документацията за обществената поръчка. Пълната документацията за 
обществената поръчка съдържа техническата спецификация, методиката за 
оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта, 
проект на решение и обявление, проект на договор и други присъщо 
необходими образци и документи, съгласно изискванията на ЗОП и в 
зависимост от спецификата на поръчката; изисквания към 
кандидатите/участниците за икономическо и финансово състояние, 
технически възможности и/или квалификация съгласно чл. 50 и 51 от ЗОП; 
размера на гаранцията за участие и за изпълнение и цената за закупуване на 
документацията на база действителните разходи за нейното копиране; 

2. подписват документацията и я съгласуват задължително с юрист и 
заместник-директора по икономическата дейност, а когато се отнася за 
строителство, в т.ч. поддръжка на сграден фонд, доставката на медицинска 
апаратура, ремонт на медицинска апаратура, включително и доставка на 
резервни части за апаратура, газове и др., както и различните видове услуги 
по поддръжка на медицинска техника, поддръжка на сграден фонд и с 
началника на отдел „СПС" 

3.представят на изпълнителния директор за утвърждаване 
съгласуваната документацията за участие и решение за откриване на 
обществената поръчка; 

(2) изпълнителният директор може да прави корекции в: 
- проекта на решението за откриване на обществената поръчка, 
- проекта на обявлението; 
- техническите спецификации и методиката за оценка на офертите; 
- пълното описание на обекта на поръчката, включително на 

обособените позиции и номенклатурните единици; минималните 
изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните 
изисквания за тяхното представяне, когато се допускат варианти; 
инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за 
строителство; образеца на офертата, както и в указанията за подготовката й; 
проекта на договор и др. 

Чл. 8. След решение на съответния орган по чл. 4 за провеждане на 
процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в план 
графика, същата се подготва по реда на чл.7. 

Чл. 9. (1) В случаите, когато обществената поръчка се възлага чрез 
процедура, различна от открита процедура и процедура на договаряне с 



обявление, лицата, до които се изпращат покани за участие, се 
определят от изпълнителния директор въз основа на обективни критерии 
за подбор, по предложение на заместник-директора по икономическата 
дейност, ръководител на звено/сектор/отдел или длъжностно лице. 
Подборът се мотивира в доклад, след което подготовката на процедурата 
продължава по реда на чл. 6. 

(2) Изпълнителният директор е длъжен да въвежда ясни и еднакви 
критерии за избор на изпълнител, приложими при възлагането на процедури 
за доставка с предмет медицински изделия, медикаменти или консумативи, 
както и във всички случаи да преценява възможността за въвеждане на по-
висока от 50 на сто относителна тежест на показателя "цена" в методиката 
за определяне на комплексната оценка на офертите на участниците, когато 
критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. 

РАЗДЕЛ IV 

Откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка 

Чл. 10. След подписване на решението за откриване на процедурата, 
с което се одобрява обявлението и документацията за участие, служителите 
от сектор „Договори и договорни партньори" извършват следните дейности 
по откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка: 

1. изпращат решението за откриване на процедурата за възлагане на 
обществената поръчка и обявлението за обществената поръчка до 
Агенцията по обществени поръчки за вписването им в Регистъра за 
обществените поръчки в електронен вид; 

2. изпращат одобрената документация за участие на системния 
администратор, поддържащ уеб сайта на болницата и следи за 
публикуването й в профила на купувача; 

3. изпращат съобщение до средствата за масово осведомяване1 за 
обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на 
обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра 
на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се 
съдържа в обявлението. 

4. подготвят копия от документацията за участие, уведомяват 
болничната каса за утвърдените от изпълнителния директор цена на 
документацията и размера на гаранцията за участие; приемат и завеждат в 
специален регистър офертите и/или заявленията за участие; 

1 28а от ДР на ЗОП - Съобщение до средствата за масово осведомяване" е електронен документ с 
титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна 
агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни 
оператори. 



5. подготвят самостоятелно или съгласувано с длъжностното лице със 
съответната компетентност по отношение предмета на процедурата, 
отговорите на поисканите разяснения по документацията за участие, 
предоставят ги на изпълнителния директор за подпис и ги публикуват в 
Профила на купувача; 

6. организират провеждането на откритото заседание (за разглеждане 
на офертите или за предварителен подбор) за отваряне на офертите -
предлагат на изпълнителния директор: 

- проект на заповед за комисия, в която изпълнителният директор 
вписва имената на длъжностните лица от болницата, определя председател 
на комисията и на външни експерти - при необходимост в състава на 
комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината 
от останалите членове са лица, притежаващи професионална 
компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от 
нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-
малко трима. 

(5) Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на 
изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни 
експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в 
съответствие с този закон. 

(6) При възлагане на обществени поръчки за строителство на 
стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителят включват като 
член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по 
чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. В този случай изборът на външен експерт става 
чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална 
компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира 
от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона. 

- уведомяват председателя и членовете на комисията, чрез връчване 
на копие от заповедта; 

7. организират работата на комисията като: 
-предлагат на председателя и членовете на комисията да подпишат 

декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност на 
информацията; 

-съгласуват времето на заседанията; 
-водят протоколите за работата на комисията; 
-публикуват в Профила на купувача и изпращат на участниците 

протоколите с констатации относно наличността и редовността на 
документите с критериите за подбор, заложени в документацията; 

-обявяват датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения най-малко чрез съобщение в Профила на купувача; 

-подготвят искането за разяснения по чл. 68, ал. 11 от ЗОП и подробна 
писмена обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП; 

8. представят на изпълнителния директор протоколите от работата на 
комисията за оценка и класиране и проект на решение за определяне на 



изпълнител на обществената поръчка или проект на решение за 
прекратяване на процедурата; 

9.изпращат в Агенцията за обществени поръчки решението за 
прекратяване на обществената поръчка; 

10. изпращат на системния администратор протоколите от работата на 
комисията за провеждане на процедурата и решенията за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка за публикуване в профила на купувача 
по реда на чл. 226 от ЗОП, и в същия ден изпращат решенията за определяне 
на изпълнител на участниците; 

11. след приключване на всяка процедура уведомяват писмено отдел 
„ФСО" за подлежащите на освобождаване или връщане гаранции за участие 
по реда и в сроковете, предвидени в чл. 62 от ЗОП , като предоставят 
списък на участниците в процедурата и копия от гаранциите за участие; 

12. организират възстановяването на направените разходи от 
участниците, когато това се изисква по закон; 

Чл.12.Документацията по всяка провеждана от болницата обществена 
поръчка се води и съхранява в сектор „Договори и договорни партньори", 
като същата се оформя като отделно досие на поръчката. В него се 
включват и стриктно съхраняваните заявления/оферти за участие и всички 
приложени към тях документи. 

Чл. 13. Контролът по изпълнението на дейностите по откриване и 
провеждане на обществената поръчка се осъществява от заместник 
директора по икономическата дейност. 

РАЗДЕЛ V 

Сключване на договор за обществена поръчка 

Чл. 14. Сектор „Договори и договорни партньори" изготвя договорите 
по предварително утвърден образец като част от документацията и предвид 
параметрите, предложени от класиралия се участник, като: 

1. съгласуват договора с юрист, гл. счетоводител и заместник -
директора по икономическата дейност; 

2. изискват от изпълнителя да представи необходимите документи по 

2 Чл. 62 от ЗОП - (1) Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
/. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на 
решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 
2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на 
останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението 
за определяне на изпълнител. 
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.). 
(3) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички 

кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на 
решението за прекратяване. 
(4) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 



закон; 
3. ако е предвидено, изискват от изпълнителя да представи оригинал 

на банкова или парична гаранция за изпълнение на договора; 
4. представят за подпис на изпълнителния директор съгласувания и 

комплектован договор; 
5. връчат един подписан екземпляр от договора на изпълнителя; 
6. вписват във водения от сектор „ДДП" регистър договора и поставят 

печат с партиден номер; 
7. връчат срещу подпис копие от сключения договор на гл. 

счетоводител, финансовия контрольор и на длъжностните лица, отговарящи 
за координацията и контрола по изпълнение на договора; 

8. изпращат на системния администратор сключения договор за 
публикуване по реда на чл. 226 от ЗОП в профила на купувача. 

9. изпращат в Агенцията за обществени поръчки информация за 
сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови 
споразумения; 

РАЗДЕЛ VI 

Подготовка на процедури за доставки, услуги и строителство, 
провеждани при условията и реда на глава осма „а" от ЗОП, т. е. чрез 
публична покана, при спазване изискванията на чл. 14 ал. 4 от ЗОП. 

Доставки, услуги и строителство без провеждане на процедура /по чл. 
14, ал. 5 / 

Чл. 15. (1) За възлагането на обществените поръчки, провеждани при 
условията и реда на глава осма „а" от ЗОП, т. е. чрез публична покана се 
определят следните вътрешноорганизационни правила, касаещи: 

1. периодични доставки, услуги и строителство, предвидени в 
изготвения от заместник-директора по ИД и приет от Съвета на директорите 
списък с обобщена информация за необходимостта от извършване на 
строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги; 

2. процедури, които не са включени в посочения в ал. 1, т.1 списък с 
обобщена информация. 

(2) Всички процедури по ал.1 т.1 се планират по реда на чл.2, а тези по 
т. 2 могат да бъдат провеждани при условията на чл. 4 само по решение на 
Изпълнителния директор или Съвета на директорите. 

Чл. 16. (1) Провеждането на обществени поръчки по чл.15, ал.1, т. 1 
включва: 

1. определяне със заповед на изпълнителния директор на длъжностни 
лица със съответната компетентност, които да подготвят съобразно обекта и 
предмета на поръчката поканата и приложенията - технически 
спецификации и проект на договор, а когато критерий за възлагане е 
икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка. За определяне 



обема на поръчка за строителство началник отдел „Строителство, 
поддръжка и снабдяване" изготвя задание и/ или количествена сметка за 
СРР и СМР. Със същата заповед се определя и лице, отговарящо за 
изпълнението на договора; 

2. след получаване на техническата част, служителите от сектор 
„Договори и договорни партньори" изготвят останалата част от 
документацията за участие в публичната покана; 

3. пълната документация се подписва от длъжностните лица и 
съгласува задължително с юрист и заместник-директора по 
икономическата дейност, а когато се отнася за строителство, доставка на 
медицинска апаратура, медицински газове, ремонт на медицинска 
апаратура, включително и доставка на резервни части за апаратура, както и 
различните видове услуги по поддръжка на медицинска техника и с 
началника на отдел „СПС" 

4. съгласуваната документацията за участие се представя на 
изпълнителния директор за утвърждаване; 

(2) изпълнителният директор може да прави корекции в пълното 
описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции и 
номенклатурните единици; минималните изисквания, на които трябва да 
отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, 
когато се допускат варианти; инвестиционните проекти, когато се изискват 
при обществената поръчка за строителство; образеца на офертата, както и в 
указанията за подготовката й; проекта на договор и др. 

(3) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на АОП, и съдържа: 

1. наименование и адрес на възложителя; 
2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; 
3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и 

количество или обем; 
4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий 

икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка на офертата в 
съответствие с чл. 28а от ЗОП; 

5. срок и място за получаване на офертите. Срокът за получаване на 
офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от 
деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на 
купувача. 

6. дата, час и място на отваряне на офертите. 
(4) Поканата се публикува в един и същи ден на Портала за обществени 

поръчки и Профила на купувача, и се изпраща съобщение за поканата до 
средствата за масово осведомяване3; 

3 §1, 28а от ДР на ЗОП - Съобщение до средствата за масово осведомяване" е електронен документ с 
титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна 
агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни 
оператори. 



(5) със заповед на изпълнителния директор се определя комисия за 
получаване, разглеждане и извършване оценка на получените оферти; 

1. комисията изготвя на протокол за резултатите от работата си; 
2. протоколът по т. 3 се представя на Изпълнителния директор за 

утвърждаване, след което се публикува в Профила на купувача. 
(6) Провеждането на обществени поръчки по чл.15, ал.1, т. 2 се провежда 

по реда на чл. 16. ал.1, задължително предхождано от доклад до 
Изпълнителния директор или Съвета на директорите, съдържащ 
мотивирано предложение от зам.-директора по икономическата дейност или 
началник на звено, и икономически и правен анализ съгласно Приложение 
№ 4 . 

(7) офертите се представят в запечатан непрозрачен плик в сектор 
„Договори и договорни партньори" в определения срок; 

(8) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при 
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 
отварянето. 

(9) Оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде 
отстранена на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП; 

(10) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово 
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по -
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по показателя най-ниска цена, комисията ще изиска от него 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

(11) В случай, че най-ниската цена на дадена обособена позиция без 
ДДС се предлага в две или повече оферти, назначената от Възложителя 
комисия ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти; В случай, че комплексните оценки на 
две или повече оферти са равни,ще се проведе публичен жребий за 
определяне на изпълнител. 

(12) Служителите от сектор „Договори и договорни партньори", на 
основание утвърдения от изпълнителния директор протокол изготвят 
договор по проект, приложен към публичната покана. 

(13) договор, подписан от съгласуващите длъжностни лица по чл.14, т.1 
се представя на изпълнителния директор. 

(14) Служителите от сектор „Договори и договорни партньори" връчват 
срещу подпис копие от сключения договор на гл. счетоводител, финансов 
контрольор и на лицето, отговарящо за контрола за изпълнение на договора 
определено по реда на Чл. 16. (1). 

Чл. 17. (1) Съвета на директорите или изпълнителният директор могат 
да възлагат изпълнението без да се прилагат процедурите по закона или 
условията на глава VIII "а" от ЗОП, когато стойността на поръчката е равна 
или по-малка от праговете, определени в чл.14, ал.5 от ЗОП. 

и 



(2) Сключването на договор по реда на чл.14 ал. 5 от ЗОП не е 
задължително за доставки и услуги - под 20 000лв. без ДДС, за конкурс за 
проект - под 66 000лв. без ДДС, като разходът се доказва чрез първичен 
счетоводен документ; 

(3) За възлагане изпълнението на СМР/СРР сключването на писмен 
договор по реда на чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП е задължително. 

РАЗДЕЛ VII 

Изпълнение на договорите за обществени поръчки 

Чл. 18. (1) Общият контрол и отговорността по изпълнение на 
договорите се възлагат на финансовия контрольор. В срок от 150 дни преди 
приключване на договора финансовият контрольор уведомява писмено 
сектор „ДДП". 

(2) Текущият контрол по изпълнение на договорите се осъществява от 
длъжностно лице, определено със заповед на изпълнителния директор за 
всяка обществена поръчка поотделно, а по отношение на плащанията и 
отчитане изпълнението на договора - от главния счетоводител. 

Чл. 19. Извършената работа за доставки, услуги и строителство се 
отчита с подписване на приемателно-предавателен протокол и фактура от 
длъжностните лица по чл.18, ал.2 и финансовия контрольор. 

Чл. 20. Плащанията по договорите се осъществяват от отдел 
„Финансово-счетоводен" в договорените срокове, след представяне на 
необходимите документи, приемателно-предавателни протоколи, фактури, 
подписани от лицата по чл.19. 

Чл. 21. Служителите от сектор „Договори и договорни партньори" 
изпращат до Агенцията по обществените поръчки информация в срок до 30 
дни след приключване изпълнението на договора или от неговото 
предсрочно прекратяване. Информацията се предоставя от финансовия 
контрольор, като същата се отразява в Приложение № 6. 

Чл. 22. След приключване изпълнението на договора главния 
счетоводител организира освобождаването на гаранцията, след като 
отговорното за текущия контрол длъжностно лице поставя съгласуващ 
подпис върху счетоводния документ. 

Чл. 23. Главният счетоводител представя на служителите от сектор 
„Договори и договорни партньори" годишна справка, изготвена по 
Приложение № 5, на изплатените суми по договори, сключени по реда на 
глава осма "а" и чл. 14, ал. 5 от ЗОП, и такива, изплатени по първичен 
счетоводен документ, в срок до 28 февруари на всяка година, следваща 
отчетната. 

Чл. 24. Служителите от сектор ДДП изпращат до Агенцията по 
обществените поръчки представената им информация по предходния член в 
срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната. 



Раздел VII 

Профил на купувача 

Чл.25. (1) Възложителят поддържа профил на купувача, който 
представлява обособена част от електронната страница на УМБАЛ 
„ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД. 

(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни 
документи: 

1. предварителните обявления; 
2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени 

поръчки; 
3. документациите за участие в процедурите; 
4. решенията за промяна в случаите по чл.27 а, ал.1 от ЗОП и 

променената документация за участие; 
5. разясненията по документациите за участие; 
6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, 

състезателен диалог и договаряне с обявление; 
7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите 

заедно с приложенията към тях; 
8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите; 
9. информация за датите и основанието за освобождаване или 

задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във 
всяка процедура за възлагане на обществена поръчка; 

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните 
приложения към тях; 

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към 
тях; 

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения 
към тях; 

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за 
обществени поръчки; 

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено 
плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за 
подизпълнение, включително за авансовите плащания; 

15. информация за датата и основанието за приключване или за 
прекратяване на договорите; 

16. информация за датите и основанието за освобождаването, 
усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки 
договор; 

17. публичните покани по чл. 1016 от ЗОП заедно с приложенията към 
тях; 

18. вътрешните правила по чл. 86 от ЗОП ; 



19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания 
на възложителя; 

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни 
становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната 
процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не 
приеме някоя от препоръките - и мотивите за това; 

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, 
номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други 
документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г от 
ЗОП. 

(3) Публикуваните документи и информация в профила на купувача не 
трябва да нарушават приложимите ограничения във връзка с обявяване на 
чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. 

(4) В документите, които се публикуват в профила на купувача, се 
заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за 
конфиденциалност по реда на чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, 
която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се 
посочва правното основание за заличаването. 

(5) Ако друго не е определено в ЗОП, документите, които се публикуват 
в Регистъра на обществените поръчки и на Портала за обществени поръчки, 
както и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в 
първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП. 

(6) Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани 
с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от: 

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения; 
2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се 

доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в 
обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените 
плащания; 

3. освобождаването на гаранцията; 
4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на 

допълнително споразумение към него; 
5. създаването на съответния друг документ. 
(7) Документите и информацията по ал.2, които се отнасят до конкретна 

обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на 
купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен 
идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се 
поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от: 

1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е 
сключен договор; 

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на 
всички задължения по договорите в рамковото споразумение. 

(8) Извън случаите по ал.7 документите и информацията в профила на 
купувача се поддържат, както следва: 



1. предварителните обявления - до една година от публикуването им в 
профила на купувача; 

2. вътрешните правила по чл. 86 - до една година след изменението или 
отмяната им; 

3. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания 
на възложителя и всякаква друга полезна обща информация като лице за 
контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и 
други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 
22г от ЗОП - постоянно със съответната актуализация. 

Чл. 26. (1) В профила на купувача се създават самостоятелни раздели за 
всяка обществена поръчка, в които се публикуват документите и 
информацията за съответната поръчка. 

(2) Едновременно с решението за откриване на процедурата за 
възлагане на конкретна обществена поръчка, възложителят изпраща на 
АОП информация за адреса на хипервръзката към самостоятелния раздел в 
своя профил на купувача, в който се съдържат документите и 
информацията за тази поръчка. 

(3) Тази хипервръзка се показва към уникалния номер на всяка 
обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки. 

Чл.27. (1) Възложителят утвърждава вътрешни правила за 
поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването 
на датата на публикуването на електронните документи в него, при 
условията и по реда на Закона за електронното управление. 

(2) С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва 
изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и 
публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този 
закон. 

РАЗДЕЛ VIII 

Деловодна дейност в сектор ДДП. 
Съхранение на документацията за обществените поръчки 

Чл. 28. (1) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което 
съдържа: 

- пълен комплект на документацията по член 28, ал. 1 от ЗОП; 
- заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и 

класиране; 
- предложенията на участниците, включително неразпечатани ценови 

оферти на участниците, които не са допуснати до оценка и класиране; 
- протоколи на комисията; 
- решението на изпълнителния директор за определяне на изпълнител 



на обществената поръчка или за прекратяване на обществената поръчка; 
- становища, решения и определения по обжалвания; 
- договор за изпълнение на обществената поръчка; 
(2) В сектор "ДДП" се поддържа: 
- регистър на сключените договори; 
- входящ регистър за получаване на оферти /заявления за участие в 

процедури на ЗОП и публични покани. 
(3) Досиетата на документацията за обществените поръчки се 

съхраняват в сектор „Договори и договорни партньори" за срок от една 
година, считано от приключване на изпълнение по договора, след което се 
предават в болничния архив. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Тези вътрешни правила се издават на основание чл. 86 от Закона 
за обществените поръчки, приети са с решение на Съвета на директорите-
Протокол № 27/05.11.2014 г., в сила от 01.10.2014 година. 


