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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Вътрешните правила уреждат принципите, условията и реда за възлагане на обществени
поръчки е цел осигуряване на законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните и
извънбюджетните средства на сдружението при възлагане на поръчки и избор на изпълнители.
Чл.2. Всички поръчки на Сдружението се възлагат по начин, гарантиращ във възможно найголяма степен открита и свободна конкуренция. Изпълнители, които разработват или съставят
спецификации, изисквания, работни задания, документация за участие в процедури за възлагане
на поръчки, нямат право да се състезават за възлагането на тези поръчки, за да се осигури
обективно изпълнение на работата от страна на изпълнителя и да се елиминира нечестното
конкурентно предимство.
Чл.З. (1) Поръчката се възлага на участника или оферента, чието предложение или оферта
отговаря на условията и е най-изгодно за Сдружението от гледна точка на цена, качество, срок на
доставка, гаранция, отчетност и изпълнение, както и други фактори, свързани с конкретната
задача.
(2)

Сдружението има правото да отхвърли всяка или всички оферти или предложения,

когато това е в интерес на Сдружението.
Чл.4. Сдружението трябва да избягва закупуването на ненужни вещи. Сдружението се
задължава да направи сравнение между възможностите за покупка и наем, с цел определяне на
най-икономичното и най-практичното решение от гледна точка на интересите на донорите и/или
членовете на Сдружението.
Чл.5. Възложител на поръчките е Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”. Всички
решения на Възложителя се подписват от председателя на УС или изрично упълномощено от него
лице.
Чл.6. Членовете на Управителния съвет нямат право да участват в действия, водещи до
потенциален финансов конфликт на интереси.
Чл.7. Потенциален финансов конфликт на интереси има тогава, когато определено действие на
Сдружението, било то единично, периодично или постоянно, дава пряко финансово предимство
на член на управителния съвет, на негов работодател или клиент или на негов(а) съпруг(а),
родител или дете.
Чл.8. При възникване на потенциален конфликт на интереси за член на Управителния съвет на

Сдружението, той е длъжен веднага щом установи наличието на такъв конфликт да го декларира
във възможно най-кратък срок и/или да елиминира конфликта, или да не участва в дебати,
дискусии или действия на Управителния съвет.
Чл.9. Служителите на сдружението нямат право да участват в избора, възлагането или
администрирането на договор, финансиран със средства на Сдружението, ако това би
предизвикало възникването на реален или очевиден конфликт на интереси.
Чл.10. (1) Конфликт на интереси има тогава, когато служител или член на семейството му, негов
партньор или организация, която е работодател възнамерява да наеме някое от посочените лица,
и има финансов или друг интерес във фирмата/организацията, избрана за изпълнител.
(2)

Служителите на Сдружението нямат право да искат, нито да получават, парични

подаръци, услуги или каквото и да било с парична стойност от изпълнители или от страни по
вторични споразумения.
(3)

Нарушението на правилата по предходните алинеи представлява дисциплинарно

нарушение. Дисциплинарното наказание се налага от Изпълнителният директор.

Глава втора
СТОЙНОСТИ
Чл.11. При възлагане на поръчки от Сдружението се прилагат съответните процедури от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), ако условията на финансиращия орган или националното
законодателство не предвиждат друго.
(2) За поръчки на стойностите определени в чл. 20 ал. 2, 3 и 4 от ЗОП се прилагат процедурите от

същия закон.
(3) Сдружението прилага следните процедури за доставки на стоки и/или услуги и/или

строителство за разходи на стойност:
1. възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:

(4)

a)

50 000 лв. - при строителство;

b)

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

c)

30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2 от ЗОП.
Алинея 3 не се прилага по отношение на разходите за доставка на електроенергия, вода,

горива, топлоенергия, телефонни услуги, пощенски услуги, интернет услуги, наем на помещение,
разходи за заплати и други възнаграждения на персонала и разходите за командировки, както и

при всички останали случаи посочени в ЗОП като изключение от правилата за прилагане на
обществени поръчки.
Председателят на УС може със заповед да разпореди да бъдат събрани оферти и за

(5)

поръчки под стойностите определени в чл. 11 ал. 3 т. 1 от настоящите правила.
При изменение на праговете за възлагане на обществени поръчки посочени в Закона за

(6)

обществени поръчки се прилагат автоматично правилата на закона.
(7)

Глава трета
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Чл.12. (1) Подготовката и организацията на процедурата се извършва от членове на екипа на
МИГ, определени от председателя на УС или Изпълнителния директор.
(2) Възложителите откриват възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 с публикуване
на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец.
(3) Екипът има задължение да изготви спецификации за поръчката;
(4) Техническото задание (техническите спецификации) включва ясно и точно описание на
техническите изисквания към материала, продукта или услугата, който трябва да бъде доставен от
участника или оферента. Заданието включва и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да
бъде предложението или офертата оценено от Сдружението. В случай, че продуктът има
специфични характеристики или доставката на услугата изисква специални умения или
компетентност, писмените спецификации се изготвят от съответен експерт на Сдружението или от
наето за целта лице. Спецификациите не могат да съдържат елементи, които ненужно ограничават
конкуренцията.
(5)

Техническо задание (технически спецификации) за доставката /услугата/ работите се

утвърждава от Председателя на УС на сдружението или оправомощено от него лице
Чл. 13 (1) Процедурата по избор на изпълнител се открива със заповед на Председателя на УС
или изрично упълномощено от него лице /Изпълнителния директор.
(2)

Заповедта има следното съдържание:
1.

предмет на поръчката

2.

начин на избор на изпълнител

3.

критерий за оценка на офертите (когато е приложимо) (най-ниска цена или икономически

най-изгодна оферта)
4.

лицата, на които е възложено събиране и/или оценка на офертите

5.

срок за събиране на оферти

6.

други условия в зависимост от вида на поръчката

(3) В

заповедта могат да бъдат включени специфични изисквания към кандидатите,

съдържанието на офертата и изисквания към изпълнението.
Чл.14 (1) Обявата трябва да съдържа:
1.

Описание на предмета на поръчката, включително и обособените позиции

2.

Технически спецификации за изпълнение на поръчката

3.

Минимални изисквания към кандидатите (ако е приложимо)

4.

Показателите, относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите,

когато критерият е икономически най -изгодната оферта
5.

Срок за подаване на офертите

6.

Изисквания за посочване на срок на валидност на офертата=

(2) Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не
може да бъде по-кратък от 7 дни.
(3) Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално
определения срок са получени по-малко от три оферти.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти
независимо от техния брой.
Чл.15 (1) Офертите се подават лично, по факс, куриер или по пощата на посочения в поканата
адрес. Офертите могат да бъдат подавани и само по електронен път на имейла на Възложителя.
(2) Офертите могат да бъдат събирани и чрез официални каталози, в т.ч. електронни

оферти/каталози на фирми и доставчици
(3) Получените оферти се завеждат по реда на тяхното постъпване в регистъра на входящата

поща, като се отбелязва дата и час на постъпването.
(4) Офертата задължително съдържа фирмата на търговското дружество/името на ЮЛНЦ или

физическото лице, ЕИК (ако е приложимо), срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат (ако е приложимо) на оферента.

(5) Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.
Чл. 16. (1) Разглеждането и оценката на получените предложения и оферти се извършва от
комисия, назначена със заповед на Председателя на УС, в чийто състав се включват
представители на УС и/или изпълнителски екип на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, а при
необходимост и външни лица с квалификация и/или опит в областта на предмета на поръчката.
(2) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на

изискуемите документи, съответствието с изискванията на Възложителя и критериите за участие.
(3) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за участие и/или

друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията изпраща писма до участниците с
посочване на констатираната нередовност.
(4) Участниците са длъжни да представят съответните документи/разяснения в дадения в

писмото срок, който не може да бъде по-кратък от два работни дни, в противен случай тяхната
оферта не се разглежда.
(5) Комисията при необходимост може по всяко време:
1.

да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация

от други органи и лица;
2.

да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в техническото и ценово
предложение на участниците, като тази възможност не може да се използва за промяната им.
(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете и. Оценката на офертите се

извършва съобразно обявената методика за оценка.
(7) Всички извършени действия и решения на комисията се отразяват в протокол, който

се предоставя на възложителя за утвърждаване. Възложителят има право на контрол
върху работата на комисията, в това число да дава задължителни писмени указания при
констатиране на нарушения на предварително обявените условия на поръчката, които
могат да бъдат отстранени.
Чл.17. (1) Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на
договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила
на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.

Чл. 18. (1) Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до
определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания:
1. не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 14, ал. 2
и първоначалните условия на поръчката не са променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно когато естеството на
доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които
не се дължат на възложителя;
3. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и
не е възможно спазването на сроковете по чл. чл. 14, ал. 2; обстоятелствата, с които се
обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
4. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична
замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди
възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе
до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
5. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно
списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
7. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при
особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 възложителите сключват договора за обществена поръчка по
правилата на съответната борса.

2 ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ,
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ И ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Чл.19. (1) Подготовката и организацията на процедурата се извършва от членове на екипа
на МИГ, определени от председателя на УС или Изпълнителния директор.
(2) Възложителите откриват възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП със
заповед на Председателя на УС, в която се посочват и лицето/ лицата, които ще бъдат
поканени.

(3) Със заповедта по ал. 2 възложителят одобрява покана за участие в процедурата, която
съдържа:
1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените
позиции, когато има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и показателите за
комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно,
подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на
офертите;
4. място и дата за провеждане на преговорите;
5. други изисквания по преценка на възложителя.
(3) Поканата за участие в процедурата се изпраща до лицата, посочени в решението по ал. 2.

3 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. КОНТРОЛ

Чл.20. (1) Въз основа на утвърдения протокол, председателят на УС на сдружението или
изпълнителният директор, сключва писмен договор за поръчка е определения за
спечелил поръчката участник.
Чл.20. .(1) Възложителят може да сключи договор и със следващия класиран участник,
когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за
сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
(2) Сключване на договор е възможно само с първия и втория класиран участник, но не и
с класираните на трето и следващи места.
(3) Договорът за обществена поръчка съдържа най-малко следната информация:
a) данни за страните, датата и мястото на сключване на договора;
b) предмет;
c) цена, ред и срокове за разплащане;
d) срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно
изпълнение - и междинни срокове;

e) права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да
сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на
подизпълнител;
f) когато е приложимо - предвидените опции и подновявания, включително обем и
стойност, както и условията и реда за осъществяването им;
g) размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с
изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване;
h) ред за приемане на работата;
i) условия и ред за прекратяване.
Чл.21.(1)

Сдружението

създава

система

за

администриране на договори, която да гарантира, че изпълнителят изпълнява
условията, изискванията и спецификациите, заложени в договора и която гарантира
своевременен последващ контрол върху всички поръчки.
(2)

Общ контрол за изпълнение на договорите се осъществява от изпълнителния

директор, който е длъжен да уведоми своевременно председателя на УС при
констатирано неизпълнение или некачествено изпълнение, за търсене на уговорената
гражданска отговорност или за прекратяване на договора.
(3)

Приемането на извършената работа се извършва от председателя на УС или

изпълнителния директор, а при фактическа невъзможност от изрично упълномощено от
тях лице.
Чл. 22. За счетоводителя на Сдружението официално

подписаният

договор

представлява основание за плащане.
(2) Счетоводителят на сдружението е отговорен за заплащането на договорените цени в
срок и за редовността на представените от изпълнителя платежни документи и
документи за приемане на работата.
Чл.23. Експерт по прилагане на СВОМР наблюдава текущо изпълнението на договора и
всички писмени изисквания. В случай, че изпълнителят наруши условията по договора,
експертът е длъжен да уведоми Изпълнителния директор за това.
Чл.24. Експертът по прилагане на СВОМР информира предварително заинтересованите
служители за датата и часа на всяка доставка и осигурява всичко необходимо за
приемане на доставката.
Чл.25. Сдружението поддържа система за съхраняване на документацията, свързана с

възлагането на поръчки, с цел гарантиране на конкурентното начало.
Чл.26 (1) Експертът по прилагане на СВОМР открива, води и съхранява отделно досие за
всяка поръчка.
(2) Досието за всяка обществена поръчка освен документите и информацията по чл. 121,
ал. 2 ЗОП включва и:
1. заповедта за назначаване на комисията за извършване на предварителен подбор на
кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите или провеждане на
преговори и диалог, включително всички заповеди, с които се изменя или допълва
нейният състав;
2. копие или извлечение от регистъра за получените заявления за участие и/или
оферти;
3. протокола по чл. 48, ал. 6;
4. обмена на информация между възложителя и други лица или органи във връзка с
подготовката и провеждането на процедурата и изпълнението на договора;
5. информация за обжалването на поръчката, включително жалбата, становищата по
нея, решенията и определенията на органите, отговорни за обжалването;
6. документите, представени от определения за изпълнител участник преди
сключването на договора;
7. документ, който удостоверява връщането на мострите, когато е приложимо;
8. уникалните номера, под които документите са заведени в АОП за осъществяване на
контрол, когато е приложимо;
9. информация за движението на документите в досието.

(2)

Експертът по прилагане на СВОМР води и съхранява Регистър на възложените

поръчки/сключените договори. Регистърът осигурява информация за броя, предмета,
изпълнителите и датата на възлагане на поръчките.
(3)

Изпълнителният директор, Счетоводителят на сдружението и Председателят

на УС на Сдружението имат достъп до всички документи, свързани с възлагането на
поръчки.
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