Политики и инструкции на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Утвърдил: Кирил Темелков

Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда ППИ-08-БТГ-УП
на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и
контролиране на изпълнението им
1.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящите Правила уреждат реда за подготовка, откриване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки и за получаване, разглеждане и оценка на оферти в обществени
поръчки, възлагани чрез публична покана, както и по реда на чл. 14, ал. 5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и за контрол на изпълнението на сключените договори по ЗОП в
„Булгартрансгаз” ЕАД, както и координацията между организационните единици в
„Булгартрансгаз” ЕАД при осъществяване на тези дейности: задълженията и отговорностите на
служителите в „Булгартрансгаз” ЕАД във връзка с възлагането на обществени поръчки;
съхранението, архивирането и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на
провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; мониторинга и контрола по
изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.
Тези Правила целят да създадат условия за законосъобразно, целесъобразно и ефективно
разходване на средствата на дружеството, както и публичност и прозрачност в дейността по
планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки в „Булгартрансгаз” ЕАД.
Правилата се прилагат при възлагане на обществени поръчки на външни изпълнители за всички
обекти на обществени поръчки, определени от Закона за обществени поръчки, в съответствие с
предвидените в чл. 14, ал. 1-5 от ЗОП прагове.
ОБХВАТ НА ВАЛИДНОСТ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Настоящите Правила са валидни за служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и влизат в сила от датата
на тяхната последна актуализация.


Конкретни задължения и отговорности по тези Правила имат, както следва:



Началник на Главно управление „Техническа експлоатация”



Началник на управление „Финансово икономическо”



Ръководител на отдел “Придобиване на активи”



Началник на Управление „Инвестиционна дейност”



Ръководител на сектор “Процедури по ЗОП” в Управление „Инвестиционна дейност”



Началник на управление „Главно диспечерско управление”



Началник на управление „Информационно и телекомуникационно обслужване”, началник
на управление „Анализи и международна дейност”,



Ръководител отдел „Сигурност на критичната инфраструктура”
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Началник на управление “Правно”



Специалист – координатор „Процедури по ЗОП” в управление “Правно”



Началник на управление „Административно“;



Управления, отдели, ръководители на регионални звена, ПГХ „Чирен”, Ремонтна база
„Ботевград”, управител на Учебно-възстановителен център „Република”;



Началници/ръководители на организационни единици, които заявяват необходимост от
възлагане на обществена поръчка



Технически секретари на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД



Лицата, определени като отговорници за подготовка на документация за обществена
поръчка



Лицата, определени като отговорници за провеждане на процедура



Юрисконсулти от състава на Управление “Правно”, участващи при изготвяне на
документации за обществени поръчки и в комисии за провеждане на обществени поръчки.



Лицата, определени да бъдат в състава на комисии за провеждане на процедурите в
качеството на координатори на процедурата.



Лицата, определени да бъдат в състава на комисии за провеждане на процедурите в
качеството на технически лица



Лицата, определени да бъдат председатели на комисии за провеждане на процедурите.



Ръководител и служители в сектор „Деловодство и архив”.

3. СЪЩНОСТ
3.1

Принципи и основни изисквания към дейността

3.1.1 Принципи:
Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда на ЗOП в съответствие със следните
принципи:
- Публичност и прозрачност;
- Свободна и лоялна конкуренция;
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
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3.1.2 Основни изисквания към дейността:
3.1.2.1 Управителният съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД (УС), на основание чл. 26, ал. 2 от Устава
на дружеството и чл. 6, ал.1, т. 22 от Правилника за работа на Управителния съвет на
„Булгартрансгаз” ЕАД взема решения за стартиране на конкретна процедура за възлагане на
обществена поръчка с прогнозна стойност равна или по-висока от 100 000 лв. без ДДС до стойност
по-ниска от праговете по чл. 45в, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
3.1.2.2 УС на „Булгартрансгаз” ЕАД, на основание чл. 6, ал. 3, т. 5 от Правилника за работа на
Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, приема с решение и предлага на Надзорния съвет
(НС) за одобрение стартиране на конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка с
прогнозна стойност равна или по-висока от праговете по чл. 45в, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
3.1.2.3 Решенията за откриване и провеждане на процедури за обществени поръчки и сключване
на договори до 100 000 лева без ДДС за осигуряване на оперативната дейност на дружеството на
основание чл.6, ал.2 от Правилника за работа на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД се
вземат и са в правомощията на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.2.4 Към документацията за всяка обществена поръчка, която се стартира трябва да бъдат
приложени и: справка за наличните количества в складовете на дружеството от предвидените за
доставка стоки; информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена
обществена поръчка със същия предмет при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора
на обществените поръчки.
3.2. Общи положения
3.2.1. С вътрешните правила се определя организацията и дейността на организационните
единици в „Булгартрансгаз” ЕАД по планиране, възлагане и организация на провеждането на
процедури за възлагане на обществени поръчки, получаване, разглеждане и оценка на оферти в
обществени поръчки по Глава осем „а” от ЗОП, обществени поръчки по реда на чл.14, ал. 5 от ЗОП
и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, по реда на ЗОП.
3.2.2. С вътрешните правила се урежда и организацията за създаването, работата, съхраняването,
архивирането и достъпа на документацията по всяко възлагане на обществена поръчка по реда
на т. 3.2.1.
3.2.3. Вътрешните правила се прилагат по отношение на всички управления и самостоятелни
отдели в Централно управление в „Булгартрансгаз” ЕАД, регионалните звена на дружеството и
Учебно възстановителен център „Република“ (УВЦ „Република“).
3.2.4. Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
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3.2.5. Видът на процедурата за отделните обществени поръчки се определя съгласно чл. 16 от
ЗОП, режимът за възлагане по реда на глава осма „а" от ЗОП и условията, предвидени в чл. 14,
ал. 5 от ЗОП.
3.2.6. Стойността на планираните обществени поръчки се определя като се вземат предвид
стойността на съответната доставка, услуга или строителство за дружеството, определени по реда
на чл. 15 от ЗОП към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка/публичната покана за представяне на оферти или съответно към датата на
предприемане на действия при условията на чл. 14, ал. 5 от ЗОП.
3.2.7. Не се допуска разделянето на обществени поръчки с цел да се избегне прилагането на ЗОП,
включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение
за ползване като самостоятелен обект.
3.2.7.1.С цел недопускане разделяне на обществени поръчки следва да се отчитат обектът на
обществена поръчка и приложимият вид процедура, съгласно праговете на чл. 14, ал. 1-4 от ЗОП.
3.2.7.2.Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не
трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.
3. 3. Планиране на обществените поръчки
3.3.1. При подготовка на Годишна програма за инвестиционна подготовка (ГПИП), както и
дейности и доставки извън ГПИП за следващата календарна година началниците на управления,
ръководители на самостоятелни отдели и ръководителите на регионални звена и УВЦ „Република“
– заявители, изготвят заявки за възлагане на обществени поръчки с мотивирани предложения и
ги въвеждат в ЕСУДИП (Електронна система за управление на дейностите за инвестиции и
поддръжка) в срока, в който ръководителят на работната група, отговорна за изработване на
ГПИП ги е уведомил за изискването за въвеждане на заявки за необходими доставки, услуги и
строителство.
3.3.2. Обосновката за необходимостта от изпълнение на заявката следва да съдържа информация
за:
3.3.2.1. Наименование на обект/продукт/услуга;
3.3.2.2. Информация, съдържаща данни за технологична необходимост, нормативно изискване,
договорно задължение или др.
3.3.2.3. Обща стойност (ориентировъчна) на обекта/продукта/услугата, необходима за
определяне на прогнозната стойност и вида на процедура или режимът за възлагане по глава осма
„а” от ЗОП или реда по чл. 14, ал. 5 от ЗОП;
3.3.2.4. Краен срок, в който е необходимо да се изпълни заявката;
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3.3.2.5. Лице от съответната организационна единица, подало информация за необходимостта
от реализация на заявката;
3.3.2.6. Справка за налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на
дружеството;
3.3.2.7 CPV код.
3.3.3. След одобрение на заявките от работната група, назначена за изработване на ГПИП и
групирането на заявките според заявения CPV код, изработеният проект на ГПИП е неразделна
част от Бизнес програмата на дружеството и се представя за разглеждане от Изпълнителния
директор на дружеството, след което Бизнес програмата и ГПИП се внася като част от Годишните
и дългосрочни финансови планове на дружеството за одобрение от УС и НС на „Булгартрансгаз”
ЕАД.
3.3.4. Въз основа на одобрената Бизнес програма и включената в нея ГПИП се изработва от
назначена работна група график за реализацията на обектите/продуктите включени в ГПИП, в
който се включват и план-график с ясни приоритети на дружеството за възлагане на планираните
за обявяване поръчки. Графикът се представя от ръководителя на работната група на
изпълнителния директор на дружеството за утвърждаване и на организационните единици за
сведение и изпълнение.
3.3.5. Планираната за обявяване поръчка включва наименование, планиран вид на процедурата
или ред за възлагане по глава осма „а” от ЗОП или по чл. 14, ал. 5 от ЗОП, идентификационен
номер, наименование на организационната единица в дружеството, отговорна за координиране
изпълнението на поръчката, прогнозна стойност на поръчката, наименование на
обектите/продуктите/услугите, които са обединени за изпълнение чрез планираната поръчка и
график за изпълнение на дейностите за подготовка на поръчката и отговорните организационни
единици за изпълнение на дейностите (изписват се основните дейности за подготовка на
поръчката – изработване на пълно описание на предмета на поръчката и техническа
спецификация, подготовка на документация за участие, решение на УС за стартиране на
процедурата и одобрение на решението за стартиране от НС на „Булгартрансгаз” ЕАД, в
приложимите случаи, приоритет на поръчката за дружеството..
3.6. Допълнителни заявки за нововъзникнала и обоснована необходимост през текущата година
се включват в ГПИП въз основа на одобрена от Изпълнителния директор ОД-ВТ-001 Докладна
записка от ръководителите на организационните единици в дружеството, съдържаща изискуемата
информация по т. 3.3.2. Допълнително включени заявки се приемат с решение от УС и се
одобряват от НС на „Булгартрансгаз” ЕАД при актуализация на ГПИП.
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3.7. Организационните единици, координатори на поръчките, посочени в Графика, подготвят и
представят с ОД-ВТ-001 Докладна записка, съгласувана от началника на управление „Правно“, на
Изпълнителния директор, в срок до 25-ти февруари на текущата година проект на
предварително/и обявление/я за всички процедури за възлагане на обществени поръчки и/или за
сключване на рамкови споразумения, които е планирано да се открият в следващите 12 месеца,
отговарящ на изискванията и съдържаща информация, включена в чл. 23 от ЗОП. След
положителна резолюция на изпълнителния директор специалистът-координатор „Процедури по
ЗОП“ към управление „Правно“ изпраща с електронен подпис предварителното/ите обявление/я
за вписване в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията, а служител, определен от
ръководителя на съответната организационна единица, координатор на поръчката го публикува в
профила на купувача, при спазване на чл. 23, ал. 2 от ЗОП.
4. Действия по подготовка на документация за обществена поръчка и документи,
необходими за получаване на съгласие за стартиране на процедури за възлагане на
обществени поръчки и откриване на процедурите и събиране на оферти по чл. 14, ал.
5 от ЗОП.
4.1. Началниците на управления и/или ръководителите на самостоятелни отдели - координатори
на подготовката и провеждането на обществени поръчки отговарят за изготвянето на
документацията на обществената поръчка на база на изготвени от тях или представени по
компетентност от други управления Пълни описания на предмета на обществените поръчки и
Технически спецификации за услуги или стоки/ за строителство, които се съгласуват от всички
компетентни управления и отдели, имащи отношение към предмета на поръчката, и от управление
„Правно”, както и за изготвените проекти на докладни записки, съгласувани от същите
компетентни управления, от името на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД до УС и
НС на „Булгартрансгаз” ЕАД.
4.2. Компетентното управление/отдел, което изготвя Пълното описание на предмета на поръчката
и техническата спецификация определя предмета на поръчката и предоставя следните документи
и информация:
4.2.1. Пълно описание на предмета на обществената поръчка, което следва да съдържа:
 основна и специфични цели на предмета на поръчката;
 описание на всички доставки на стоки/ предоставяне на услуги/ строителство, включени в
предмета на поръчката. В случай, че предметът на поръчката включва предоставяне на
консултантски услуги и изпълняване на дейности, свързани със системи или оборудване за
информационни технологии и системи за сигурност по отношение на достъпа на
вертикално интегрираното предприятие, задължително се посочва това обстоятелство;
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 изискванията на възложителя за изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. технически
изисквания, количество и условия за доставка, изпълнение на услуга или извършване на
строителството, време и място за изпълнение на поръчката, организация и метод на
изпълнение,
 стоки, услуги или строителство, които се предоставят или изпълняват от Възложителя (в
случай, че е приложимо).
4.2.2. Технически спецификации, изготвени съгласно изискванията на чл. 30 – 32 от ЗОП за
подготовка на технически спецификации и съгласно легалните дефиниции по § 1, т. 30 и т. 31 от
ДР на ЗОП.
4.2.3. Документ, съдържащ:
 посочване на код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV), под който са
класифицирани стоките/ услугите/ строителството, предмет на поръчката. В случай, че
същият е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания,
това обстоятелство се посочва в документа.
 посочване на изискуеми документи, като критерии за подбор към изпълнителя на
поръчката, включващи изискване по чл. 49 от ЗОП и за доказване на технически
възможности и/или квалификация на участниците, съгласно чл. 50 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП,
в т. ч. посочване на минимални изисквания за финансовото и икономическо състояние
и/или технически възможности и/или квалификация на участниците по чл. 25, ал. 2, т. 6
от ЗОП, както и посочване на документите, с кои те се доказват, като същите следва да са
съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и
количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството,
доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в
съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани
с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени
програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на
определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако
такива условия или изисквания са в нарушение на условията по чл. 25, ал 5 от ЗОП. За
доказване съответствието с критериите за подбор, на основание чл. 53г от ЗОП, могат да
се изискват само документите, посочени в раздел Раздел I „Изисквания към кандидатите и
участниците”, към глава четвърта от ЗОП.
 посочване на изискуеми документи съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗОП към участниците за
техните умения, ефективност и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа
или строителните работи. (При обществени поръчки за доставки, които изискват

проучване на терена или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на
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строителство, може да се поставят от възложителя такива изисквания);
 предложение за критерий за оценка на офертите. Когато се предлага критерий
"икономически най-изгодна оферта" се предлагат показатели, които да бъдат включени в
методиката за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест и
предложение за специфични клаузи по проекта на договора (ако има такива).
При изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в
документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, да
участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета
на поръчката, съгласно §1, т. 22а от ДР на ЗОП. В случай, че в компетентното управление/отдел
няма нито един служител, отговарящ на изискванията за професионална компетентност,
началника на съответното управление или от ръководителя на самостоятелен отдел, с ОД-ВТ-001
докладна записка уведомява изпълнителния директор за тези обстоятелства с оглед
предприемане на действия за осигуряване на външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от
ЗОП или друг, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
Горепосочените документи се подписват от лицата, които са ги изработили, а на техническите
спецификации и методиката за оценка на офертите се отбелязва и професионалната
компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно §1, т. 22а от ДР на ЗОП, която лицето
притежава. При използване на външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или друг,
се отбелязва и това обстоятелство.
4.3. Изготвените и подписани документи се представят с придружително писмо от началника на
съответното управление или от ръководителя на самостоятелен отдел до посочената в планграфика организационна единица - координатор на поръчката, съдържащо справка за налични
количества от предвидените за доставка стоки в складовете на дружеството (когато е приложимо)
и информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена обществена
поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора на
обществените поръчки и предложение за критерия за възлагане – „най-ниска цена“ или
„икономически най-изгодна оферта“.
В придружителното писмо се посочва приоритета на поръчката и прави предложение за най-малко
двама служители за основни и най-малко двама за резервни членове за комисия, които са лица,
притежаващи професионалната компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно §1,
т. 22а от ДР на ЗОП, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на комисия
като основни и резервни членове на комисията. В случай, че в компетентното управление/отдел
няма необходимия брой служители, притежаващи професионалната компетентност, свързана с
предмета на поръчката, това обстоятелство се посочва в писмото.
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4.4. След получаване на документите по т. 4.2. и горепосочената информация с придружителното
писмо от началника на съответното управление или от ръководителя на самостоятелен отдел,
посочената в План-графика организационна единица-координатор на поръчката, изготвя проект
на документация за обществената поръчка, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, приложими
за отделните видове процедури и по приложимите форми на Агенцията по обществени поръчки и
при спазване на утвърдените типови документации и образци от възложителя за видовете
процедури, за които са предвидени такива. Към проекта на документацията се прилага проект на
съобщение до средствата за масово осведомяване, адресирано до Българската телеграфна
агенция и до най-малко три печатни медии и най-малко три лицензирани радио- и телевизионни
оператори, със съдържание съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗОП. При подготовка на документации за
обществени поръчки с предмет строителство в проекта на договор да бъдат включени клаузи за
условията и реда на възлагане и изпълнение на допълнително видове работи, свързани с предмета
на поръчката, респективно необходимост от частична замяна на част от предвидените по договора
видове работи с други такива в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на
Възложителя при възлагане на поръчката. Координаторът на поръчката, чрез началника на
съответното управление или ръководител на самостоятелен отдел, уведомява, в приложимите
хипотези на чл. 34, ал. 3 от ЗОП, с ОД-ВТ-001 докладна записка изпълнителния директор за
необходимостта от осигуряване на външен експерт/и от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или
друг/и чрез възлагане, в съответствие със ЗОП и след положителна резолюция координаторът на
поръчката предприема действия за осигуряването им по реда на чл. 34, ал. 3 от ЗОП и ППЗОП или
за подготовка за възлагане на обществена поръчка, съвместно с всички компетентни управления
и отдели, имащи отношение към предмета на поръчката, и с управление „Правно“. Външни
експерти, които са участвали при изработването на техническите спецификации, на методиката
за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически
най-изгодна оферта не могат да бъдат включвани в комисиите за провеждане на процедурата за
възлагане на обществената поръчка.
4.5. В случаите когато прогнозната стойност на поръчката е под прага на чл. 6, ал. 2 от Правилника
за работа на УС на дружеството, началниците на управления и/или ръководителите на
самостоятелни отдели координатори на подготовката и провеждането на обществената поръчка
изготвят и представят на изпълнителния директор ОД-ВТ-001 Докладна записка, съгласувана от
всички компетентни управления и отдели, имащи отношение към предмета на поръчката, и от
управление „Правно“, с който се представя на възложителя съгласуван проект на документация
с предложение за откриване на процедурата, както и съдържаща информация за прогнозната
стойност на поръчката.
4.6. В случаите, в които прогнозната стойност на поръчката, попада в прага на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за работа на Управителния съвет на дружеството, заверено копие на проекта на
документацията се придружава от изготвен от лицето координатор на съответната поръчка и
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съгласуван от всички компетентни управления и отдели, имащи отношение към предмета на
поръчката, и от управление „Правно“ проект на ОД-ВТ-003 Доклад до Управителния съвет от името
на Изпълнителния директор за одобряване стартирането на процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
4.6. В случаите, в които прогнозната стойност на поръчката е равна или по-висока от праговете
по чл. 45в, ал. 2, т. 6 от ЗОП, след решение на Управителният съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД за
одобрение стартирането на процедурата, заверено копие на проектът на документацията се
придружава от изготвен от лицето координатор на съответната поръчка и съгласуван от всички
компетентни управления и отдели, имащи отношение към предмета на поръчката, и от управление
„Правно“ проект на ОД-ВТ-003 Доклад от името на Изпълнителния директор до Надзорния съвет
на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
4.7. След положителна резолюция на изпълнителния директор/ решение на Управителния съвет
на „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобрение стартирането на процедурата/ одобрение от Надзорния
съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД на решението на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
одобрение стартирането на процедурата, координатора на поръчката подготвя оригиналната
документация за участие в процедурата, като залага актуални дати и срокове, спрямо датата за
откриване на процедурата и след съгласуване на решението и обявлението от всички компетентни
управления и отдели, имащи отношение към предмета на поръчката, и от управление „Правно“ я
представя на изпълнителния директор за подпис. След подпис на изпълнителния директор,
координатора на поръчката изпраща по електронен път решението и/или обявлението за
обществената поръчка на специалиста – координатор „Процедури по ЗОП” в Управление “Правно”
за изпращане с електронен подпис към Агенцията по обществени поръчки.
4.8. За процедури за конкурс за проект от компетентното управление/отдел към документите по
т. 4.2. се прилагат и документите, необходими за тяхното обявяване, както следва: Техническо
задание за проектиране; Указания за изпълнението на проекта и се посочват законоустановени
норми и правила за изготвяне на проектните документации.
5. Възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от ЗОП
5.1. При условията на чл. 14, ал. 5 от ЗОП се възлагат обществени поръчки, когато стойността на
поръчка, без ДДС е:
1. за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната
- под 670 000 лв.;
2. за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън
страната - под 66 000 лв.;
3. за конкурс за проект - под 66 000 лв.
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5.2. Началниците/ ръководителите на компетентните организационни единици – координатори на
поръчките, които са посочени в Графика за изпълнение на ГПИП и за планирани дейности, които
са извън ГПИП, се упълномощават по силата на настоящите правила и на основание чл. 8, ал. 2
от ЗОП да организират и провеждат събирането, разглеждането и класирането по критерий „найниска цена” на оферти за избор на изпълнител по чл. 14, ал. 5 от ЗОП.
Началниците/ръководителите на компетентните организационни единици– координатори на
поръчките, извършват проучване на пазара за потенциални изпълнители на предмета на
съответната поръчка, като събират оферти за изпълнение на поръчката, включващи техническо и
ценово предложение, срок за изпълнение, гаранционен срок, и др., съгласно условията на
техническата
спецификация,
представена
от
организационната
единица-заявител.
Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел
заобикаляне прилагането на закона.
5.3. В докладна записка от координатора на поръчката до Изпълнителния директор на
дружеството се представя информация за извършеното проучване, събраните оферти, анализ на
представените предложения, класиране на офертите съгласно критерия и предложение за избор
на изпълнител и начина за възлагане на обществената поръчка - чрез сключване на договор или
възлагателно писмо, подписано от изпълнителния директор и представяне на първични платежни
документи, като към докладната записка се представят и съгласувани проекти на уведомителни
писма до участниците.
С утвърждаването на докладната записка от Изпълнителния директор, възложителят определя
изпълнителя на обществената поръчка.
5.4. При възлагане на обществени поръчки с предмет строителство по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП
в проекта на договор да бъдат включени клаузи за условията и реда на възлагане и изпълнение
на допълнително видове работи, свързани с предмета на поръчката, респективно необходимост
от частична замяна на част от предвидените по договора видове работи с други такива в резултат
на причини, които не са могли да бъдат известни на Възложителя при възлагане на поръчката.
6. Ред за получаването, разглеждането и оценката на оферти при възлагане на
обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП по глава осма "а" от ЗОП чрез публична
покана
6.1. Възлагането на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП се извършва, когато стойността
на обществената поръчка, без ДДС е:
1. за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение
извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
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2. за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение
извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.
Не се допуска разделяне на предмета на поръчката с цел неспазване на праговете, предвидени
в чл. 14, ал. 1 - 3 от ЗОП.
За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4 от ЗОП възложителят събира оферти с публикуване на
покана.
6.2. Документация за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана
6.2.1. Документацията за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма
„а” от ЗОП включва:
6.2.1.1. Публична покана по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията по
обществени поръчки, съдържаща:


наименование и адрес на възложителя;



обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;



кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или
обем;



документи, съгласно чл. 49 от ЗОП в приложимите случаи;



критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически найизгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от ЗОП;



срок и място за получаване на офертите;



дата, час и място на отваряне на офертите.

както и най-малко следните приложения към нея:
 Технически спецификации;
 Проект на договор;
 Методика за комплексна оценка на офертите с показателите за комплексна оценка с
тяхната относителна тежест при критерий "икономически най-изгодна оферта" (когато е
приложимо);
 Образец на декларация, съдържаща данни за лицето, което прави предложението;
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 Образец на Декларация по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката (в случай, че

предметът на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и изпълняване на
дейности, свързани със системи или оборудване за информационни технологии и системи
за сигурност по отношение на достъпа на вертикално интегрираното предприятие).

А в случай, че има изготвени и:
 Указания за подготовка на офертата;
 Образец на техническо предложение;
 Образец на ценово предложение.
6.2.2. Технически спецификации, методика за комплексна оценка на офертите с показателите за
комплексна оценка с тяхната относителна тежест при критерий "икономически най-изгодна
оферта" (когато е приложимо), се изготвят и подписват от съответния технически специалист/и
и се съгласуват от лице/лица притежаващ/и професионална компетентност, свързана с предмета
на поръчката, както и от началника на съответното управление или от ръководителя на
самостоятелен отдел, които са заявители и са както следва:
6.2.2.1. Техническата спецификация следва да бъде изготвена съгласно изискванията на чл. 30 –
32 от ЗОП и да съдържа:
 описание на всички доставки на стоки/ предоставяне на услуги/ строителство, включени в
предмета на поръчката, технически изисквания, количество и условия за доставка,
изпълнение на услуга или извършване на строителството, време и място за изпълнение на
поръчката, организация и метод на изпълнение, както и описание на стоки, услуги или
строителство, които се предоставят или изпълняват от Възложителя (в случай, че е
приложимо).
6.2.2.2. Документ, съдържащ:
 код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV), под който са класифицирани стоките/
услугите/ строителството, предмет на поръчката.
 в случай, че предметът на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и
изпълняване на дейности, свързани със системи или оборудване за информационни
технологии и системи за сигурност по отношение на достъпа на вертикално интегрираното
предприятие, задължително се посочва това обстоятелство.
 предложение за критерий за оценка на офертите. Когато се предлага критерий
"икономически най-изгодна оферта" се предлагат показатели, които да бъдат включени в
методиката за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест и
предложение за специфични клаузи по проекта на договора (ако има такива).
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 Посочване на документи, съгласно чл. 49 от ЗОП в приложимите случаи.
6.3. Изготвените и подписани документи по т. 6.2.2. се представят с придружително писмо от
началника на съответното управление или от ръководителя на самостоятелен отдел до
посочената в план-графика организационна единица - координатор на поръчката, съдържащо
справка за налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на дружеството
(когато е приложимо) и информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде
проведена обществена поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно
класификатора на обществените поръчки.
В придружителното писмо се прави предложение за длъжностни лица, които да бъдат включени
в проекта на заповед за назначаване на комисия, като най-малко едно от предложените лица
(като основен член) и едно като негов резервен член да притежава професионална
компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а
на ДР на ЗОП. Посочва се за всяко длъжностно лице/а наличието на знания, получени чрез
образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или
граждански правоотношения (конкретно посочване на образование или допълнителна
квалификация номер на диплома, образователно квалификационна степен и от кое учебно
заведение са издадени, удостоверения, сертификати и др. и/или посочване на конкретните
умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение
на трудови, служебни или граждански правоотношения).
6.4. След получаване на документите по т. 6.2.2. и горепосочената информация с
придружителното писмо по реда на т. 6.3. от началника на съответното управление или от
ръководителя на самостоятелен отдел, посочената в План-графика организационна единицакоординатор на поръчката, изготвя проект на заповед по чл. 101г., ал. 1 от ЗОП на възложителя,
с която се предлагат нечетен брой длъжностни лица (но не по-малко от три), включително
председател, най-малко едно от които притежаващо професионална компетентност, свързана с
предмета на поръчката и правоспособен юрист от Управление „Правно”, които ще получат,
разгледат и оценят постъпилите оферти. Конкретната професионална компетентност на
лицето/лицата, свързана с предмета на поръчката съгласно легалната дефиниция § 1, т. 22а на
ДР на ЗОП се посочва задължително и в проекта на заповед, след изписване на имената,
длъжността и Управлението или самостоятелния отдел.
В заповедта за назначаване на комисия се определят резервни членове, един от които
задължително е правоспособен юрист и резервен член, притежаващ същата професионална
компетентност на съответния основен член, притежаващ професионална компетентност, свързана
с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция § 1, т. 22а на ДР на ЗОП.
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6.5. Посочената в план-графика организационна единица - координатор на поръчката, изготвя
проекта на публична покана, съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, със
съдържание съгласно чл. 101б, ал. 1 от ЗОП и т. 6.2.1.1. от настоящите правила, като
предвиденият срок за получаване на оферти не може да е по-кратък от 7 работни дни.
При подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана с
предмет строителство в проекта на договор да бъдат включени клаузи за условията и реда на
възлагане и изпълнение на допълнително видове работи, свързани с предмета на поръчката,
респективно необходимост от частична замяна на част от предвидените по договора видове
работи с други такива в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на Възложителя
при възлагане на поръчката.
Към проекта на документацията се прилага проект на съобщение до средствата за масово
осведомяване, адресирано до Българската телеграфна агенция и до най-малко три печатни медии
и най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори, което не може да съдържа
повече информация от тази в поканата.
6.6. Изготвения проект на документация за участие в обществена поръчка възлагана чрез
публична покана се изпраща от организационната единица - координатор на поръчката до
компетентните организационни единици, имащи отношение към предмета на поръчката и до
управление „Правно” за съгласуване.
6.6.1. В случаите, когато прогнозната стойност на поръчката е под прага на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за работа на Управителния съвет на дружеството - на стойност до 100 000 лева,
изготвеният проект на документация се придружава от проект на ОД-ВТ-001 Докладна записка до
Изпълнителния директор, съдържаща информация за прогнозната стойност на поръчката, и в
който може да се включи мотивирано предложение от координатора по поръчката за изпращане
на покана и до конкретни участници, без да променя условията в публичната покана.
6.6.2. В случаите, в които прогнозната стойност на поръчката, попада над прага на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за работа на Управителния съвет на дружеството, документацията се придружава от
проект на ОД-ВТ-003 Доклад от името на Изпълнителния директор до Управителния съвет на
„Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване стартирането на обществената поръчка, в която може да се
включи мотивирано предложение от координатора по поръчката за изпращане на поканата до
конкретни участници, без да променя условията в публичната покана.
6.7. Организационната единица - координатор на поръчката внася на Изпълнителния директор
ОД-ВТ-001 Докладна записка, заедно със съгласуваната документация по т. 6.6 от настоящите
правила.
6.8. След получаване на одобрение от УС за стартиране на обществената поръчка/ положителна
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резолюция на изпълнителния директор и подписана от изпълнителния директор заповед за
назначаване на комисия за получаването, разглеждането и оценката на офертите, публичната
покана в един и същи ден се изпраща с електронен подпис за публикуване на Портала за
обществените поръчки от специалист-координатор процедури по реда на ЗОП към управление
„Правно” и се публикува в профила на купувача от координатора на обществената поръчка заедно
с приложенията към нея.
6.8.1. В деня на публикуване на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки,
специалист-координатор процедури по реда на ЗОП изпраща подписаното от изпълнителния
директор съобщение по чл. 101б, ал. 3 от ЗОП до посочените в същото средства за масово
осведомяване и съхранява доказателствата за изпращането на хартиен носител.
6.8.2. В случай, че е одобрено направено предложение за изпращането на поканата до конкретни
лица, поканата се изпраща от координатора на обществената поръчка до конкретни участници в
деня на публикуването на публичната покана, като не могат да се променят условията в
публичната покана.
6.9. Офертата по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик, като върху
плика участникът посочва следните означения:
 Наименование на поръчката, идентификационния й номер, даден от възложителя (ако
такъв е посочен в обявлението);
 Наименование на позиция/и, за която/които подава оферта (когато обществената поръчка
включва самостоятелни позиции);
 Наименование на участника и правно организационна форма. Когато участникът е
обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията
на всички участници в него, както и правно организационната им форма в случай, че има
такава;
 Адрес за кореспонденция;
 Телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Не се допуска получаване на оферти по електронен път и по факс.
6.10. Офертата по чл. 101а, ал. 2, във връзка с чл. 101в от ЗОП трябва да съдържа:
 данни за лицето, което прави предложението;
 техническо предложение;
 ценово предложение;

Дата на одобрение:

06.08.2014

Последна актуализация:

29.12.2014

Версия:

v02

Автор:

Управление Правно

Страница 16 от 58

Политики и инструкции на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на ППИ-08-БТГ-УП
Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и
контролиране на изпълнението им
 срок на валидност на офертата.
6.11. Приемане на оферти: Всички постъпили оферти се приемат и завеждат в деловодството на
„Булгартрансгаз” ЕАД, като върху плика се отбелязват поредният входящ номер, датата и часът
на получаването от деловодителя, за което на приносителя се издава ОД-ВН-092 Документ по
чл.57, ал.4 от ЗОП, на който задължително се отбелязва, че с приемането и поставянето на
входящ номер не се удостоверява наличието и съдържанието на документите, приложени в
офертата. ОД-ВН-092 Документ по чл.57, ал.4 от ЗОП, се издава в два еднообразни
оригинални екземпляра, един за приносителя и един за деловодството в ЦУ, като копие от него
заедно с офертите се предоставя незабавно на специалиста по организация и координация на
процедури по реда на ЗОП към управление „Правно“, който записва данните във входящ регистър.
6.11.1. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването им или са
в незапечатан или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата за обществената поръчка,
и подлежат на връщане от възложителя по реда на т.6.11.1.1. Когато се установи от
деловодителя, че офертата е представена в незапечатан или скъсан плик, тези обстоятелства
задължително се отбелязват в ОД-ВН-092 Документ по чл.57, ал.4 от ЗОП, който се издава
на приносителя.
6.11.1.1. Специалистът по организация и координация на процедури по реда на ЗОП към
управление „Правно” предприема действия за връщане на офертите на участниците, които са
представени след срока, определен в поканата и/или са представени в незапечатан или скъсан
плик, като изготвя проект на придружително писмо от името на изпълнителния директор, което
се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка до участника, като доказателствата за
изпращането се съхраняват към входящия регистър.
6.11.1.2. При представяне на допълнителни документи, изискани от комисията и адресирани до
нейния председател, се отбелязват регистрационния номер, датата и часа на получаването, за
което се издава ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи към
обществена поръчка в два еднообразни оригинални екземпляра, един за приносителя и един
за деловодството в ЦУ, на който задължително се отбелязва, че с приемането и поставянето на
входящ номер не се удостоверява наличието и съдържанието на документите, приложени в плика.
Пликът с допълнителните документи заедно с копие от ОД-ВН-093 Документ за приемане на
допълнителни документи към обществена поръчка, издаден на приносителя, се предава
срещу подпис незабавно на координатора по поръчката или на председателя на комисията.
6.12. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена със
заповед на изпълнителния директор комисия, след изтичане на срока за получаване на офертите.
6.12.1. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за
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обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. Членовете на комисията за провеждане на
обществената поръчка по реда на ЗОП, в т.ч. резервните членове, не разпространяват
обстоятелства, които са узнали във връзка със своята работа в комисията както по отношение на
лица от дружеството, които не са членове на комисията, така и на външни лица до сключване на
договор за възлагане на обществената поръчка.
6.12.2. Отварянето на офертите се извършва от Комисията 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.
6.12.3. След отварянето на офертите, комисията обявява ценовите предложения (общата цена за
изпълнение на предмета на поръчката без ДДС, изписана словом) и предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
6.12.4. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието
им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие и
прилага разпоредби на глава осма „а“ от ЗОП, както и останалите приложими от ЗОП разпоредби.
6.12.5. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо
предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или друга нередовност, в т. ч.
фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на техническата
спецификация, комисията писмено уведомява (по факс) съответния участник за констатираните
обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по кратък от 2 (два) работни
дни, дава възможност да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще
удовлетвори поставените от възложителя изисквания. Писмото до участниците се подписва от
председателя на комисията и същото следва да съдържа и реда и срока за представяне на
допълнителните документи. Документи, представени след определения в писмото срок, не се
разглеждат от комисията.
6.12.5.1. Допълнителните документи се представят от участник в запечатан плик от участника
лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва следните означения:
„Допълнително представяне на документи” в обществена поръчка с изписано наименованието на
поръчката, идентификационния й номер, даден от възложителя, наименование на участника, а
когато документите са за самостоятелни позиции и за коя позиция се отнася, като същите следва
да бъдат входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в определения в писмото срок и
адресирани до председателя на комисията.
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6.12.6. По отношение на техническите предложения, комисията при необходимост може в
определен от нея срок, който не може да бъде по кратък от 2 (два) работни дни, да проверява
заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да
изисква разяснения за заявени от тях данни и/или допълнителни доказателства, като тази
възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците.
6.12.7. При установени от комисията несъответствия между общата цена за изпълнение предмета
на поръчката, изписана словом и цифром, за валидна се приема цената, изписана словом. При
несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна е общата цена на
офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва
да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в
определен от комисията срок. В случай, че участникът не приведе единичните цени в съответствие
с общата цена на офертата, изписана словом, такива ценови предложения не отговарят на
изискванията на възложителя и офертите на участниците няма да бъдат разглеждани от
комисията.
6.12.8. Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя и на
техническите спецификации, както и участници, за които са на лице обстоятелствата по чл. 81ж,
ал. 10 от Закона за енергетиката, не подлежат на оценяване от комисията, съгласно критерия за
оценка на офертите.
6.12.9. Оценяването на офертите се извършва по обявения в публичната покана критерий, като
изискването на чл. 70 от ЗОП не се прилага.
6.12.10. Въз основа на извършената оценка на офертите, които отговарят на изискванията на
възложителя, комисията класира участниците.
6.12.11. Комисията съставя Протокол относно получаването, разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за
утвърждаване с докладна записка от председателя на комисията.
6.12.11.1. В случаите, когато е подадена само една оферта, която отговаря на изискванията на
възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и в докладната записка от
председателя на комисията има предложение да не бъде възложено изпълнението на
поръчката на основание чл. 101д, ал 1 от ЗОП и възложителят вземе решение за същото,
едновременно с утвърждаване на Протокола, в същия се отбелязва, че поръчката няма да бъде
възложена на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП.
6.12.11.2. В случай, че участниците са приложили в офертите си декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон,
координатора на поръчката заличава тази информация, като на мястото на заличената
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информация се посочва правното основание за заличаването. Координаторът на поръчката, в 3дневен срок от утвърждаване на Протокола, в един и същи ден го изпраща на участниците и го
публикува в профила на купувача.
6.12.11.3. Когато не е подадена нито една оферта, комисията съставя Протокол, в който отразява
това обстоятелство. В докладната записка от председателя на комисията може да се съдържа
мотивирано предложение за провеждане на преговори, като се предлага най-малко един
потенциален изпълнител, с който да бъдат проведени преговорите и който има възможност да
изпълни предмета на конкретната поръчка. При положителна резолюция на изпълнителния
директор, от координатора на поръчката се подготвя проект на заповед за комисия в същия състав
за провеждане на преговорите. Комисията, при провеждане на преговорите е обвързана от
прогнозната стойност на поръчката, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП, и от
техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата. Комисията съставя
Протокол за постигнатите при провеждането на преговорите договорености, подписан от
членовете на комисията и участника, който се представя на възложителя за утвърждаване с
докладна записка от председателя на комисията.
6.13. Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор, съответстващ на
приложения проект на договор от документацията за участие, който включва всички предложения
от офертата на класирания на първо място участник, след представяне на всички изискуеми
документи, посочени в т. 6.14. от настоящите правила, за което следи организационната единица
координатор на поръчката и управление „Правно”.
6.14. При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
 Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър
или предоставянето им служебно на възложителя;
 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
 Декларация от участника и участниците в обединение по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС);
 Други документи съобразно спецификата на предмета на обществената поръчка (валидна

застрахователна полица на “Застраховката за професионална отговорност на участниците
в проектирането и строителството” по чл.171, ал. 1 от Закона за устройство на територията
за проектиране / строителство / оценка за съответствието на инвестиционния проект /
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строителен надзор, отговаряща на категорията строеж по обекта на поръчката; валиден
документ от Камарата на строителите в Република България, удостоверяващ вписването в
Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително монтажни работи за съответна група и категория строеж съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) (във
връзка с чл.137 от ЗУТ и от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи)
на чуждестранен участник, който е представил еквивалентен документ към офертата си и
други).
6.14.1. В случай, че ценовото предложение на участник е на стойност над 30 000 лева, без ДДС,
класираният на първо място участник представя и:
 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
 Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП за произхода на средствата
6.14.2. В случай, че предметът на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и
изпълняване на дейности, свързани със системи или оборудване за информационни технологии и
системи за сигурност по отношение на достъпа на вертикално интегрираното предприятие,
класираният на първо място участник представя и:
 Декларация по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката
 Декларация за конфиденциалност
В случай на непредставяне на горепосочените документи и декларации или в случай, че в същите
са на лице обстоятелства, които са в противоречие със законовите разпоредби, договорът за
обществена поръчка не се сключва с класирания на първо място участник.
6.15. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на
чл. 101е, ал. 1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът,
който е имал право да сключи договора:
 откаже да сключи договор;
 не представи някой от документите по т. 6.14 от настоящите правила;
 не отговаря на изискванията тъй като са на лице обстоятелства, които са в противоречие
със законовите разпоредби.
6.16. Проектът на договор и приложенията, посочени в него, се подготвя и представя за подпис
в 3 (три) еднообразни екземпляра на:
1. Изпълнителният директор на дружеството или ръководителя на регионалното звено;
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2. Участникът, определен за изпълнител,
като 1 от екземплярите на договора се подписва, както следва:
-

на всяка страница от документа от отговорния служител, изготвил договора, от
отговорния юрисконсулт от управление „Правно“, съгласувал договора, както и от
Началник управление „Правно”;

-

на последната страница от Началник на управление „Финансово икономическо“, както и
от всички ръководители на организационни единици, които имат отношение към
предмета на поръчката.

Подписаният и подпечатан договор от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и от Изпълнителя по
договора в 3 екземпляра, се представя от координатора на поръчката за извеждане и записване
в Регистъра на договорите от специалист по организация и координация на процедури по реда на
ЗОП към управление „Правно“. Оригиналните 2 екземпляра на хартиен носител за
„Булгартрансгаз” ЕАД се съхраняват, както следва:
 Екземплярът, съдържащ съгласувателните подписи, се съхранява текущо и архивира в
управление „Правно”, заедно с всички необходими документи за сключването на договора,
с изключение на банковите гаранции (в приложимите случаи), от които се съхраняват
копия, а оригиналите се предават с приемо-предавателен протокол на началника на
управление „Финансово-икономическо”.
 Вторият екземпляр се съхранява към управление „Финансово икономическо“.
След извеждане на договора координаторът на договора предприема действия за публикуване на
договора и приложенията към него в профила на купувача. В случай, че участниците са
приложили в офертите си декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и
информацията, която е защитена със закон, координаторът на договора преди публикуването
заличава тази информация в договора, като на мястото на заличената информация се посочва
правното основание за заличаването и в 30-дневен срок от датата на сключване на договора го
публикува в профила на купувача.
6.17. Договорът за обществена поръчка не може да се изменя, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП, освен
при наличие на хипотезите, предвидени в чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП.
6.17.1. В случай на подписани допълнителните споразумения към договора, подписаното и
подпечатано допълнително споразумение от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и от Контрагента по
договора, се представя от координатора на договора за извеждане и записване в Регистъра на
договорите от специалист-координатор „Процедури по ЗОП“ към управление „Правно“, като
оригиналният екземпляр за „Булгартрансгаз” ЕАД се съхранява в архива към управление „Правно”.
След извеждане на допълнителното споразумение координаторът на договора предприема
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действия за публикуване на допълнителното споразумение и приложенията към него в профила
на купувача. В случай, че участниците са приложили в офертите си декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон,
координаторът на договора преди публикуването заличава тази информация в допълнителното
споразумение, като на мястото на заличената информация се посочва правното основание за
заличаването и в 30-дневен срок от датата на сключване на допълнителното споразумение го
публикува в профила на купувача.
6.18. При представяне за подпис на договор от Изпълнителния директор в екземпляра, със
съгласувателни подписи да се съдържа информация за определения/те от съответните началници
на управления и ръководителите на самостоятелни отдели координатор/и и подпис на
съответното/ите лице/а. При наличие на необходимост началниците на управления и
ръководителите на самостоятелни отдели подготвят изрична заповед на Изпълнителния директор
за определяне на координаторите
6.19. Организационната единица - координатор на поръчката, съхранява всички документи,
свързани с възлагане на поръчките, за срок три години след приключване изпълнението на
договора, с изключение на договора и допълнителните споразумение към него, които се
съхраняват в управление “Правно“.
7. Отговорности
7.1. Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД
7.1.1. Внася за разглеждане и вземане на решения от Управителния съвет на „Булгартрансгаз”
ЕАД доклади с предложения за стартиране на обществени поръчки съгласно стойностите по
т.1.3.2.1. както и доклади до Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД за одобрение на Решенията
на Управителния съвет за стартирането на обществени поръчки, съгласно стойностите по т.1.3.2.2.
7.1.2. Назначава със заповед комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки, както и за получаване, разглеждане и оценка на оферти за възлагане на обществени
поръчки, чрез публична покана, като определя нейния председател, състав и резервни членове.
7.1.3.Подписва решенията за откриване на процедурите, с което одобрява обявленията/поканите
и документациите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и одобрява
публични покани за възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП.
7.1.4. Утвърждава протоколи за получаване, разглеждане и оценка на оферти и за класирането
на участниците в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана.
7.1.5. Упълномощава ръководителите на регионалните звена – координатори на поръчките, които
са посочени в Графика за изпълнение на ГПИП на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП и по силата на
настоящите правила да организират и провеждат събирането, разглеждането и класирането по
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критерий „най-ниска цена” на оферти за избор на изпълнител по чл. 14, ал. 5 от ЗОП. Утвърждава
докладните записки на ръководителите на компетентните регионални звена – координатори във
връзка с проведените обществени поръчки от тях.
7.1.6. Има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди
издаване на съответните решения.
7.1.7. При осъществяване на контрола се проверява само съдържанието на съставените от
комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените
условия на обществената поръчка.
7.1.8. В случай че при осъществения контрол установи нарушения в работата на комисията, които
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, дава писмени указания
за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията са
задължителни за комисията.
7.1.9. В случай че при проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за
съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената
поръчка не се установят нарушения в работата на комисията, приема протокола и доклада от
работа на комисии, назначени за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедури за
възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
7.1.10. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, в срок от 5 работни дни след приключване работата на
комисията (приемане на протокола от работата на комисията, съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП и чл.
83, ал. 3 от ЗОП), издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител.
7.1.11. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, в срок от 5 работни дни след приключване работата на
комисията (предаване на изготвения доклад от работата на комисията, съгласно чл. 89, ал. 5 от
ЗОП и чл. 92а, ал. 5 от ЗОП), издава мотивирано решение, с което обявява класирането на
участниците и участника, определен за изпълнител.
7.1.12. Подписва всички решения, с което обявява кандидатите, които ще бъдат поканени за
участие в договарянето и покани за участие в договаряне, предвидени в ЗОП.
7.1.13. Сключва договорите за обществени поръчки от името на „Булгартрансгаз” ЕАД при
спазване на законовите изисквания.
7.2. Управителен съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД
7.2.1. Разглежда проекти на документации за възлагане на обществени поръчки по доклади и
взема решения за стартиране на обществени поръчки на стойност съгласно т. 3.1.2.1.
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7.2.2. Дава съгласие за сключване на договори за възлагане на обществени поръчки на стойност
съгласно т. 3.1.2.1.
7.3. Надзорен съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД
7.3.1. Одобрява решенията за Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД за стартиране на
процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност, съгласно т.3.1.2.2.
7.4. Началник на Главно управление „Техническа експлоатация”
7.4.1. В качеството на заявител следи и упражнява контрол за целесъобразността от възлагане и
приоритет на обществени поръчки.
7.4.2. Съгласува технически документи (Пълно описание на предмета на поръчката и техническа
спецификация, изработени от компетентните технически специалисти от Главно управление
„Техническа експлоатация” и експлоатационните райони на дружеството.
7.4.3. Представя изготвените и съгласувани от него технически документи с придружително писмо
до посоченото в план-графика организационна единица - координатор на поръчката, придружено
със Справка за налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на
дружеството, информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена
обществена поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора
на обществените поръчки и предложение за критерия за възлагане – „най-ниска цена“ или
„икономически най-изгодна оферта“ с мотиви относно предложения критерий за оценка, в т.ч.
относно предложените показатели и тяхната тежест в комплексната оценка на офертите. Когато
изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" се предлага методика за
комплексна оценка на офертите, с показателите за комплексна оценка и тяхната относителна
тежест и предложение за специфични клаузи по проекта на договора (ако има такива).
В придружителното писмо прави предложение за лица:
 притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит, свързани с
предмета на поръчката, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за провеждане на процедура като основни и резервни членове на комисията.
 длъжностни лица, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за обществени поръчки, възлагани чрез публична покана, като най-малко едно от
предложените лица (като основен член) и едно като негов резервен член да притежава
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната
дефиниция на § 1, т. 22а на ДР на ЗОП. Посочва се за всяко длъжностно лице/а наличието
на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения,
усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на
трудови, служебни или граждански правоотношения (конкретно посочване на образование
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или допълнителна квалификация номер на диплома, образователно квалификационна
степен и от кое учебно заведение са издадени, удостеверения, сертификати и др. и/или
посочване на конкретните умения, усвоени в процеса на упражняване на определена
длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански
правоотношения).
7.4.4. Съгласува документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени
поръчки/публични покани по реда на глава осма „а” от ЗОП, решенията за определяне на
изпълнител, решенията за прекратяване на процедури, договора за възлагане на обществени
поръчки, когато е в качеството на заявител.
7.5. Управления, отдели, регионални звена и УВЦ „Република”.
7.5.1. В качеството на заявител изработват необходимите Технически документи (Пълно описание
на предмета на поръчката и Техническа спецификация, справка дали в складовете на дружеството
са налични количества от предвидените за доставка стоки) и ги съгласуват с компетентните
технически специалисти от Главно управление „Техническа експлоатация”.
7.6. Началник на управление „Финансово икономическо”
7.6.1 В качеството на заявител следи и упражнява контрол за целесъобразността от възлагане и
приоритета на обществените поръчки.
7.6.2 Съгласува пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация,
изработени от компетентни служители от управлението.
7.6.3 Организира процеса на подготовка на документации за обществени поръчки и провеждане
на обществени поръчки чрез отдел “Придобиване на активи”, в съответствие с утвърдения от
Изпълнителния директор План-график за изпълнение на Годишната програма за инвестиции и
поддръжка, като се спазват изискванията на действащото законодателство и вътрешните
документи.
7.6.4 Организира подготовката на доклади/докладни записки, придружени с необходимата
документация, за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки и публикуване
на публични покани, до Изпълнителния директор, Управителния съвет и Надзорния съвет на
„Булгартрансгаз” ЕАД, в зависимост от прогнозните стойности, съгласно Правилника за работа на
Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.6.5 Подготвя докладни записки до изпълнителния директор на дружеството след проведено
маркетингово проучване за възможни изпълнители на обществени поръчки по чл. 14, ал. 5, т. 2 и
т. 3 от ЗОП, като предлага събиране на предложения за изпълнение на поръчката (включително
ценови предложения), както и докладни записки с предложение за възлагане на поръчката на
лицето, предложило най-ниска цена.
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7.6.6 Определя регулярно действителните разходи за копиране на документацията за участие и
предоставя информацията на всички управления и самостоятелни отдели.
7.6.7 Съгласува:
- подготвените документации за възлагане на обществени поръчки, публичните покани по реда
на глава осма „а” от ЗОП, които се изготвят от служители от ръководеното управление;
- заповедите за назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки и за получаването, разглеждането и оценката на офертите при възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана, в които е необходимо да вземат участие служители от
ръководеното Управление;
- решения за определяне на изпълнител и прекратяване на процедури, по които координатор е
управлението или негов отдел, както и решения за прекратяване при надвишаване на финансовия
ресурс и в хипотеза на отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.
- проектите на договори част от документациите за участие и договорите за възлагане на
обществена поръчка;
- информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена обществена
поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора на
обществените поръчки.
7.6.8. Осъществява процеса по задържане, усвояване и освобождаване на гаранции за участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки въз основа на писмено уведомяване от
координатора на конкретната обществена поръчка и при спазване на законовите изисквания.
7.6.9. Осъществява процеса по усвояване на банкови гаранции/задържане на депозити,
освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори за обществени поръчки в провежданите
процедури, възстановяване на стойността на закупени документации, при условията на чл. 39, ал.
5 от ЗОП.
7.6.10. Отговаря за съхранението на представени от изпълнителите гаранции за участие и за
изпълнение на договорите под формата на депозит или банкова гаранция, като следи за срока на
тяхната валидност и в срок от 15 дни преди тяхното изтичане уведомява писмено
управлението/отдела-координатор на изпълнението на договора за изтичане срока на валидност
на банковата гаранция и след получаване на писмена информация от същия предприема действия
с оглед усвояване на банковата гаранция/задържане на гаранция под формата на депозит или
връщане на оригинала на банковата гаранция/освобождава на гаранцията.
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7.6.11. Организира изготвянето на справка дали в складовете на дружеството са налични
количества от предвидените за доставка стоки;
7.7. Ръководител на отдел „Придобиване на активи”
7.7.1 Анализира и контролира процеса на стартиране и провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки и дава предложения за оптимизирането му в съответствие с изискванията
на действащото законодателство, методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
и действащите в „Булгартрансгаз” ЕАД вътрешни правила .
7.7.2 Организира подготовката на докладни записки, придружени с необходимата документация,
в т.ч. документите по т.1.3.2.4., за стартирането на процедури за възлагане на обществени
поръчки или публикуване на публични покани, до Изпълнителния директор, както и доклади до
Управителния съвет и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в зависимост от прогнозните
стойности, съгласно Правилника за работа на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.7.3 Организира подготовката на докладни записки до изпълнителния директор на дружеството
след проведено проучване на възможни изпълнители на обществени поръчки по чл. 14, ал. 5, т. 2
и т. 3 от ЗОП и събрани оферти, с предложение за определяне на изпълнител на поръчката на
участника, предложил най-ниска цена.
7.7.4 Съгласува подготвените документации за възлагане на обществени поръчки, заповедите
за назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и
за получаването, разглеждането и оценката на офертите при възлагане на обществени поръчки
чрез публична покана, в които е необходимо да вземат участие служители от ръководения отдел,
решения за определяне на изпълнител и прекратяване на процедури, вкл. при отпадне
необходимостта от провеждане на процедурата, в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата.
7.7.5 За поръчките, координирани от отдел „Придобиване на активи”, организира подготовката
до 15.02 на текущата година на Предварителни обявления за всички процедури за възлагане на
обществени поръчки или за възлагане на рамкови споразумения (съгласно утвърдените дейности
и техните стойности в План-Графика по приоритет на обществените поръчки), които Възложителят
възнамерява да открие през следващите 12 месеца и чиято стойност е над съответните прагове
по ЗОП и ги предоставя на Изпълнителния директор за подпис, след което ги предава на лицата,
отговорно за тяхното изпращане и публикуване в профила на купувача.
7.7.6 Определя лицата - отговорници за подготовка на документация и за провеждане на
процедура и възлагане чрез публична покана (от състава на отдел “ПА”).
7.7.7 Осъществява контрол върху работата на координаторите на поръчки от отдела, във връзка
с представяне и съгласуване на техническите документи придружени с изготвените Справки за
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налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на дружеството, информация
дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена обществена поръчка със
същия предмет.
7.7.8 Организира процеса на възлагане на обществени поръчки, чрез провеждане на процедури
за възлагане, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и вътрешните
документи.
7.7.9 Осигурява процеса по съхраняване и архивиране на досиетата на всички обществени
поръчки, координирани от Управление „Финансово-икономическо”.
7.7.10 Осигурява достъп до досието на процедурата на представител на Управление „Правно” във
връзка с работата по заведено дело срещу решения на Възложителя, на който и да е от етапите в
процеса на възлагане на обществени поръчки.
7.7.11 Съгласува документации за участие в процедури за обществени поръчки и публични покани
, заповедите за назначаване на комисии за провеждане на процедурите и за получаване,
разглеждане и оценка на оферти за възлагане на обществени поръчки, чрез публична покана и
решенията на възложителя, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки
и покани за участие в договаряне, , координирани от отдела.
7.7.12 С подписа си върху проекта на документация за обществена поръчка удостоверява, че в
нея са включени всички изисквания, които са залегнали в пълното описание на предмета на
поръчката и техническата спецификация.
7.7.13 Съгласува цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод възлагане на обществени
поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД, координирани от отдела с изключение на кореспонденцията с
участниците в хода на провеждането на процедурата.
7.7.14 Предлага лицата от състава на отдел “Придобиване на активи” с необходимата
професионална квалификация и практически опит, в съответствие с предмета и сложността на
поръчката,, за включване в състава на комисиите за провеждане на процедури за доставки и
услуги, съгласно Утвърдения годишен План-График, както и резервни членове.
7.7.15 Следи и контролира своевременното прехвърляне на статусите в ЕСУДИП по позиции от
Техническите спецификации на одобрените Технически документи за доставки и услуги.
7.7.16 Организира съхранението и архивирането на документацията, свързана с стартиране,
откриване и провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за дейностите и
изпълнение на договорите за обществени поръчки за които отделът е определен като координатор
на процедурите, съгласно Утвърдения годишен План-График
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7.7.17. Организира използването на CPV кодове и изготвянето на информацията, кои кодове са
използвани или са планирани за използване.
7.7.18. Организира работата със системата ЕСУДИП, като определя отговорници от Отдел ПА,
които да следят за коректността на данните, които се въвеждат, спазването на сроковете и др.
7.8.1. Началник на Управление „Инвестиционна дейност”
7.8.1.1 Организира и контролира процеса на планиране, подготовка и възлагане на обществени
поръчки, координирани от управлението.
7.8.1.2 Организира подготовката на докладни записки, придружени с необходимата документация,
за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки или публикуване на публични
покани, до Изпълнителния директор, както и доклади до Управителния съвет и Надзорния съвет
на „Булгартрансгаз” ЕАД, в зависимост от прогнозните стойности, съгласно Правилника за работа
на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.8.1.3 Организира подготовка на докладни записки до изпълнителния директор на дружеството
след проведено проучване на възможни изпълнители на обществени поръчки по чл. 14, ал. 5, т.
1, т. 2 и т. 3 от ЗОП и събрани оферти, с предложение за определяне на изпълнител на поръчката
на участника, предложил най-ниска цена.
7.8.1.4 . Ръководи и контролира процеса на планиране на обществените поръчки, координирани
от управлението, от отдел „Инвестиционна подготовка” и сектор „Процедури по ЗОП” към него в
съответствие с утвърдения от Изпълнителния директор План-график за изпълнение на Годишната
програма за инвестиции и поддръжка. При планирането на обществените поръчки се спазват
изискванията на ЗОП и утвърдените вътрешни Правила и документи.
7.8.1.5 . Определяне на прогнозните стойности на поръчките се извършва от назначените от
Изпълнителния директор експерти за съставяне на проекти на ГПИП и План-График по
приоритети, като за изпълнение на строителни и ремонтни дейности, за обекти за които има
изработени Работни проекти или Количествени сметки за възлаганите дейности, планираната
стойност задължително се определя от компетентните специалисти към отдел “Инвеститорски
контрол”.
7.8.1.6 . Съгласува документации за участие в процедури за обществени поръчки и публични
покани , заповедите за назначаване на комисии за провеждане на процедурите и за получаване,
разглеждане и оценка на оферти за възлагане на обществени поръчки, чрез публична покана и
решенията на възложителя, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки
и покани за участие в договаряне, координирани от управлението.
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7.8.1.7 . С подписа си върху проекта на документация за обществена поръчка удостоверява, че в
нея са включени всички изисквания, които са залегнали в пълното описание на предмета на
поръчката и техническата спецификация.
7.8.1.8 . Съгласува цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод възлагане на
обществени поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД, координирани от управлението с изключение на
кореспонденцията с участниците в хода на провеждането на процедурата, включително
техническите документи придружени с изготвените Справки за налични количества от
предвидените за доставка стоки в складовете на дружеството, и информация дали в дружеството
е проведена или е планирано да бъде проведена обществена поръчка със същия предмет.
7.8.1.9 . Предлага лицата от състава на управление „Инвестиционна дейност“ с необходимата
професионална квалификация и практически опит, в съответствие с предмета и сложността на
поръчката, за включване в състава на комисиите за провеждане на процедури за строителство и
услуги, съгласно утвърдения годишен план-график, както и резервни членове.
7.8.1.10 . Осигурява процеса по съхраняване на досиетата на всички обществени поръчки,
координирани от Управление „Инвестиционна дейност”.
7.8.2. Ръководител на
„Инвестиционна дейност”

отдел

“Инвестиционна

подготовка”

в

Управление

7.8.2.1.
Анализира и контролира процеса на стартиране и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки и дава предложения за оптимизирането му в съответствие с
изискванията на действащото законодателство, методическите указания на Агенцията по
обществени поръчки и действащите в „Булгартрансгаз” ЕАД вътрешни правила.
7.8.2.2.
Организира подготовката на докладни записки, придружени с необходимата
документация, за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки или
публикуване на публични покани до Изпълнителния директор, както и доклади до Управителния
съвет и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в зависимост от прогнозните стойности,
съгласно Правилника за работа на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.8.2.3.
Съгласува подготвените документации за възлагане на обществени поръчки,
заповедите за назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки и за получаването, разглеждането и оценката на офертите при възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана, в които е необходимо да вземат участие служители от ръководения
отдел, решения за определяне на изпълнител и прекратяване на процедури, вкл. при отпадне
необходимостта от провеждане на процедурата, в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата.
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7.8.2.4.
За поръчките, координирани от управление „Инвестиционна дейност“ организира
подготовката до 15.02 на текущата година на Предварителни обявления за всички процедури за
възлагане на обществени поръчки и/или за възлагане на рамкови споразумения (съгласно
утвърдените дейности и техните стойности в План-Графика и приоритети), които Възложителят
възнамерява да открие през следващите 12 месеца и чиято стойност е над съответните прагове
по ЗОП и ги предоставя на Изпълнителния директор за подпис, след което ги предава на лицата,
отговорно за тяхното изпращане и публикуване в профила на купувача.
7.8.2.5.
Предлага лицата от състава на отдел „Инвестиционна подготовка“ и сектор
“Процедури по ЗОП” с необходимата професионална квалификация и практически опит, в
съответствие с предмета и сложността на поръчката, за включване в състава на комисиите за
провеждане на процедури за строителство и услуги, съгласно утвърдения годишен план-график,
както и резервни членове.
7.8.2.6. Организира и контролира процеса на възлагане на обществени поръчки, чрез провеждане
на процедури за възлагане, в съответствие с изискванията на ЗОП и вътрешните правила.
7.8.2.7. С подписа си върху проекта на документация за обществена поръчка удостоверява, че в
нея са включени всички изисквания, които са залегнали в пълното описание на предмета на
поръчката и техническата спецификация.
7.8.2.8. Съгласува цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод възлагане на
обществени поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД, координирани от отдела с изключение на
кореспонденцията с участниците в хода на провеждането на процедурата.
7.8.2.9. Следи и контролира своевременното прехвърляне на статусите в ЕСУДИП по планираните
поръчки в план – графика по приоритети и обявените обществени поръчки за строителство и
услуги.
7.8.2.10.
Организира съхранението и архивирането на документацията, свързана с
стартиране, откриване и провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за
дейностите, и изпълнение на договорите за обществени поръчки за които отделът е определен
като координатор на процедурите, съгласно Утвърдения годишен План-График. Осигурява достъп
до досие на процедура за възлагане на обществена поръчка на представител на управление
„Правно” във връзка с работата по заведено дело срещу решения на възложителя, на който и да
е от етапите в процеса на възлагане на обществени поръчки.
7.8.3. Ръководител на сектор “Процедури по ЗОП” в Управление „Инвестиционна
дейност”
7.8.3.1. Анализира и контролира процеса на стартиране и провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки и дава предложения за оптимизирането му в съответствие с изискванията
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на действащото законодателство, методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
и действащите в „Булгартрансгаз” ЕАД вътрешни правила.
7.8.3.2. Организира подготовката на докладни записки, придружени с необходимата
документация, за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки или
публикуване на публични покани до Изпълнителния директор, както и доклади до Управителния
съвет и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в зависимост от прогнозните стойности,
съгласно Правилника за работа на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.8.3.3. Съгласува подготвените документации за възлагане на обществени поръчки, заповедите
за назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и
за получаването, разглеждането и оценката на офертите при възлагане на обществени поръчки
чрез публична покана, в които е необходимо да вземат участие служители от ръководения сектор,
решения за определяне на изпълнител и прекратяване на процедури, вкл. при отпадне
необходимостта от провеждане на процедурата, в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата.
7.8.3.4. За поръчките, координирани от управление “Инвестиционна дейност” организира
подготовката до 15.02 на текущата година на Предварителни обявления за всички процедури за
възлагане на обществени поръчки и/или за възлагане на рамкови споразумения (съгласно
утвърдените дейности и техните стойности в План-Графика по приоритети), които Възложителят
възнамерява да открие през следващите 12 месеца и чиято стойност е над съответните прагове
по ЗОП и ги предоставя на Изпълнителния директор за подпис, след което ги предава на лицата,
отговорно за тяхното изпращане и публикуване в профила на купувача.
7.8.3.5. Определя лицата - отговорници за подготовка на документация и за провеждане на
процедура и възлагане чрез публична покана (от състава на сектор “Процедури по ЗОП”).
7.8.3.6. Предлага лицата от състава на сектор “Процедури по ЗОП” с необходимата професионална
квалификация и практически опит, в съответствие с предмета и сложността на поръчката, за
включване в състава на комисиите за провеждане на процедури за строителство и услуги, съгласно
утвърдения годишен план-график, както и резервни членове.
7.8.3.7. Организира и контролира процеса на възлагане на обществени поръчки, чрез провеждане
на процедури за възлагане, в съответствие с изискванията на ЗОП и вътрешните правила.
7.8.3.8. С подписа си върху проекта на документация за обществена поръчка удостоверява, че в
нея са включени всички изисквания, които са съобразени с пълното описание на предмета на
поръчката и техническата спецификация.
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7.8.3.9. Съгласува цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод възлагане на
обществени поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД, координирани от сектора с изключение на
кореспонденцията с участниците в хода на провеждането на процедурата.
7.8.3.10. Следи и контролира своевременното прехвърляне на статусите в ЕСУДИП по
планираните поръчки в план – графика и обявените обществени поръчки за строителство и услуги.
7.8.3.11. Организира съхранението и архивирането на документацията, свързана с стартиране,
откриване и провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за дейностите, и
изпълнение на договорите за обществени поръчки за които секторът е определен като
координатор на процедурите, съгласно Утвърдения годишен План-График. Осигурява достъп до
досие на процедура за възлагане на обществена поръчка на представител на управление „Правно”
във връзка с работата по заведено дело срещу решения на възложителя, на който и да е от етапите
в процеса на възлагане на обществени поръчки.
7.9. Началник на управление „Главно диспечерско управление”
7.9.1. В качеството на заявител следи и упражнява контрол за целесъобразността от възлагане на
обществени поръчки.
7.9.2. Съгласува пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация,
изготвени от компетентните технически специалисти от управление „Главно диспечерско
управление”.
7.9.3. Представя изготвените и съгласувани от него технически документи с придружително писмо
до посочената в план-графика организационна единица-координатор на поръчката, придружено
със справка за налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на
дружеството, информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена
обществена поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора
на обществените поръчки и предложение за критерия за възлагане – „най-ниска цена“ или
„икономически най-изгодна оферта“ с мотиви относно предложения критерий за оценка, в т.ч.
относно предложените показатели и тяхната тежест в комплексната оценка на офертите. Когато
изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" се предлага методика за
комплексна оценка на офертите, с показателите за комплексна оценка и тяхната относителна
тежест и предложение за специфични клаузи по проекта на договора (ако има такива).
7.9.4. В придружителното писмо прави предложение за лица:
 притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит, свързани с
предмета на поръчката, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за провеждане на процедура като основни и резервни членове на комисията.
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 длъжностни лица, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за обществени поръчки, възлагани чрез публична покана, като най-малко едно от
предложените лица (като основен член) и едно като негов резервен член да притежава
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната
дефиниция на § 1, т. 22а на ДР на ЗОП. Посочва се за всяко длъжностно лице/а наличието
на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения,
усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на
трудови, служебни или граждански правоотношения (конкретно посочване на образование
или допълнителна квалификация номер на диплома, образователно квалификационна
степен и от кое учебно заведение са издадени, удостоверения, сертификати и др. и/или
посочване на конкретните умения, усвоени в процеса на упражняване на определена
длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански
правоотношения).
7.9.5. Съгласува документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени
поръчки/публични покани по реда на глава осма „а” от ЗОП, решенията за избор на изпълнител,
решенията за прекратяване на процедури, договора за възлагане на обществени поръчки, когато
е в качеството на заявител.
7.10. Началник на управление „Информационно и телекомуникационно обслужване”,
началник на управление „Административно”, началник на управление „Анализи и
международна
дейност”,
ръководител
отдел
„Сигурност
на
критичната
инфраструктура”
7.10.1. В качеството на заявители следят и упражняват контрол за целесъобразността от
възлагане на обществени поръчки.
7.10.2. Съгласуват пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация,
изготвени от компетентните технически специалисти от съответното управление/ отдел.
7.10.3. Представят изготвените и съгласувани от тях технически документи с придружително
писмо до посочената в план-графика организационна единица - координатор на поръчката, ведно
със справка за налични количества от предвидените за доставка стоки в складовете на
дружеството, информация дали в дружеството е проведена или е планирано да бъде проведена
обществена поръчка със същия предмет, при съобразяване на CPV кода, съгласно класификатора
на обществените поръчки и предложение за критерия за възлагане – „най-ниска цена“ или
„икономически най-изгодна оферта“ с мотиви относно предложения критерий за оценка, в т.ч.
относно предложените показатели и тяхната тежест в комплексната оценка на офертите. Когато
изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" се предлагат показатели,
които да бъдат включени в методиката за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна
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тежест, и предложение за специфични клаузи по проекта на договора (ако има такива).
7.10.4. В придружителното писмо правят предложение за лица:
 притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит, свързани с
предмета на поръчката, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за провеждане на процедура като основни и резервни членове на комисията.
 длъжностни лица, които да бъдат включени в проекта на заповед за назначаване на
комисия за обществени поръчки, възлагани чрез публична покана, като най-малко едно от
предложените лица (като основен член) и едно като негов резервен член да притежава
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната
дефиниция на § 1, т. 22а на ДР на ЗОП. Посочва се за всяко длъжностно лице/а наличието
на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения,
усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на
трудови, служебни или граждански правоотношения (конкретно посочване на образование
или допълнителна квалификация номер на диплома, образователно квалификационна
степен и от кое учебно заведение са издадени, удостоверения, сертификати и др. и/или
посочване на конкретните умения, усвоени в процеса на упражняване на определена
длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански
правоотношения).
7.10.5. Съгласуват документациите за участие в процедурите за възлагане на обществени
поръчки/публични покани по реда на глава осма „а” от ЗОП, решенията за избор на изпълнител,
решенията за прекратяване на процедури, договора за възлагане на обществени поръчки, когато
е в качеството на заявител.
7.11.1. Началник на управление “Правно”
7.11.1.1 Следи за законосъобразното стартиране, откриване, провеждане и възлагане на
обществени поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД.
7.11.1.2 Определя юрисконсулт, който да е в състава на лицата като отговорници за подготовка
и съгласуване на документация за обществена поръчка.
7.11.1.3 Определя юрисконсулт от управление “Правно” за включване в състава на комисиите за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за комисия за получаване,
разглеждане и оценка на офертите за обществени поръчки, възлагани чрез публична покана,
както и резервни членове.
7.11.1.4 Съгласува документациите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки,
в т.ч. проекта на договор, част от документацията за участие в процедури, проекти на
документация за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана, заповедите за
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назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за
получаването, разглеждането и оценката на офертите при възлагане на обществени поръчки чрез
публична покана, всички решения на възложителя, които се приемат във връзка с процедурите за
възлагане на обществени поръчки, и всички договори за възлагане на обществени поръчки
7.11.1.5 Съгласува цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод възлагане на
обществени поръчки от „Булгартрансгаз” ЕАД, координирани от отдела с изключение на
кореспонденцията с участниците в хода на провеждането на процедурата.
7.11.1.6 Дава становища, при необходимост, по възникнали казуси по прилагането на
разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.
7.11.1.7 Осигурява чрез юрисконсулт от управление „Правно“ правната защита на
„Булгартрансгаз” ЕАД по повод обжалване и заведени дела срещу решения на Възложителя, във
връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки.
7.11.2. Специалист по организация и координация процедури по реда на ЗОП в
управление “Правно” (Специалист – координатор „Процедури по ЗОП”)
7.11.2.1. Предоставя документацията за участие на всяко лице, поискало документация (без да се
изисква да се получава на място), включително като му я изпрати за негова сметка, като в случай,
че възложителят в обявлението е изискал от лицата заплащането на документацията, следи, дали
преди изпращането, същите са заплатили документацията в посочения в обявлението размер, като
цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за
нейното отпечатване и размножаване.
7.11.2.2. Съхранява документациите за участие, за които тече срок за представяне на
оферти/заявления за участие; размножава същите и съдейства за издаване на фактури на лицата,
поискали документация за участие; приема от деловодството в ЦУ подадени оферти/заявления;
води входящ регистър на приетите оферти/заявления за участие, съгласно изискванията на чл.57,
ал.4 от ЗОП, като регистрира постъпилите оферти/заявления за участие в него, отбелязва
регистрационния номер, датата и часа на получаването, предмета на обществената поръчка и
вида на процедурата за възлагане; съставя списък на участниците и представените оферти,
съгласно чл.68, ал.1 от ЗОП и списък на участниците и представените оферти, съгласно чл. 82,
ал.3 от ЗОП за конкретна процедура; съхранява офертите до предоставянето им на координатора
по поръчката; предава офертите и списъка с постъпилите оферти с приемно-предавателен
протокол на координатора по поръчката; води регистър на сключените договори на
„Булгартрансгаз” ЕАД и съхранява оригиналните екземпляри и приложенията към тях на
договорите сключени в резултат на проведени обществени поръчки.
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7.11.2.3. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП предоставя безплатно променената документация на
лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.
7.11.2.4. Офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването им или
са в незапечатан или скъсан плик не се приемат за участие в процедурата за обществената
поръчка, и подлежат на връщане от възложителя.
7.11.2.5. Следи срока за закупуване на документации и представяне на оферти/заявления за
участие. Когато се установи от Специалист – координатор „Процедури по ЗОП”, че офертата/
заявлението за участие са представени след изтичане на крайния срок за получаване или въз
основа на предоставеното от деловодството в ЦУ копие от документа, издаден на приносителя,
установи че заявлението за участие/офертата са представени в незапечатан или скъсан плик, тези
обстоятелства задължително се отбелязват във входящия регистър.
7.11.2.6. Организира връщането на офертите/заявленията за участие, на основание чл. 57, ал. 5
и чл. 87, ал. 2 от ЗОП, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването им
или в незапечатан или скъсан плик, по реда на т.7.11.2.7.
7.11.2.7. Изготвя проект на придружително писмо от името на изпълнителния директор за
връщане на офертите/заявленията за участие, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан плик. Организира връщане на тези
оферти/заявления за участие с препоръчано писмо с обратна разписка до участника/кандидата,
като доказателствата за изпращането се съхраняват към входящия регистър.
7.11.2.8. Изпраща с електронен подпис до Регистъра на Агенцията по обществени поръчки, след
предоставяне на необходимата информация от координаторите, в определените в ЗОП и ППЗОП
срокове Решения за откриване на процедури и за промяна; Публични покани; Решения за
определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура
на „Договаряне с обявление” или в диалога в процедура на „Състезателен диалог”; Обявления, в
т.ч. Предварителни обявления за обществени поръчки; Съобщенията за публикуване на
предварителни обявления; Покана за участие в процедура на Договаряне без обявление; Решения
за прекратяване на процедурите, Информация за сключени договори за обществени поръчки и
рамкови споразумения; Информация за изпълнените и прекратени договори за обществени
поръчки; Обобщена информация за обществени поръчки, и друга информация съгласно
предвидените в закона и правилника към него.
7.11.2.9. В срок до 24 часа от изпращане в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки на
посочените по-горе документи, представя в сектор „Деловодство и архив” писмена информация
за вида и предмета на обществената поръчка, крайна дата и час за получаване на оферти и
заявления.
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7.12. Началници/ръководители на организационни единици, които заявяват
необходимост от възлагане на обществена поръчка (важи както за посочените по-горе
организационни единици, така и за останалите единици от дружеството).
7.12.1. Изготвят заявки с аргументирани предложения до Работната група, определена от
Изпълнителния директор за подготовка на Проекта на Годишната Програма за Инвестиции и
Поддръжка за включване в Проекта на ГПИП.
7.12.2. Подготвят Технически задания за изпълнение на обекти на обществени поръчки за
дейности, включени в утвърдената Годишна Програма за Инвестиции и Поддръжка. Като за целта
определят лицата-отговорници за изготвяне на Технически задания.
7.12.3. Съгласуват изготвените пълно описание на предмета на поръчката и техническа
спецификация, справка дали в складовете на дружеството са налични количества от предвидените
за доставка стоки), като с това удостоверяват, че в заданието са отчетени и включени всички
необходими основни параметри и изисквания по повод провеждането на процедурата и
изпълнението на бъдещия договор.
7.12.4. Посочват мотиви, даващи основание за провеждане на процедура за договаряне без
обявление по ЗОП, като излагат конкретните обстоятелства и посочват всички кумулативни
предпоставки за провеждане на този вид процедура.
7.13. Технически секретари на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз”
ЕАД
7.13.1. Предоставят на изпълнителния директор преписи от решенията на Управителния съвет или
на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, имащи отношение към процеса на стартиране на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
7.14. Лицата, определени като координатори за подготовка на документация за
обществена поръчка
7.14.1. Лицата, отговорни за подготовка на документацията за обществена поръчка (в т.ч.
технически лица, координатор, юрисконсулт и други с оглед предмета на поръчката) се определят
от началника/ръководителя на съответната организационна единица.
7.14.2. В обявлението за обществената поръчка задължително посочва условия за получаване на
документацията за участие от лицата, поискали същата, както следва: В случай, че лице поиска
документация за участие, същото следва да заплати преди получаването й цена в размера,
посочен в обявлението (като цената не може да бъде по-висока от действителните разходи за
нейното отпечатване и размножаване), като в случаите на изпращане, разходите за това са за
негова сметка.
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7.14.2.1. В деня следващ деня на публикуване на обявлението за обществена поръчка в Регистъра
на обществените поръчки, изпраща подписаното от изпълнителния директор съобщение по чл. 27,
ал. 2 от ЗОП до посочените в същото средства за масово осведомяване и съхранява
доказателствата за изпращането на хартиен носител.
7.14.3. Лицата, отговорници за подготовка на документацията за възлагане на обществена
поръчка я подготвят в съответствие с утвърдените дейности в План-Графика за изпълнение на
ГПИП.
7.14.4. Лицата, подготвили документацията за обществена поръчка се включват за участие и в
състава на комисията за провеждане на процедурата/ обществената поръчка.
7.14.5. Техническите лица изготвят пълно описание на предмета на поръчката и техническа
спецификация.
и подписват проекта на документацията за участие, с което удостоверяват, че в нея са включени
всички изисквания, които са залегнали в изготвените от тях документи;
7.14.6. Координаторът на обществената поръчка изготвя документацията за обществената
поръчка, при спазване на утвърдения План-график с приоритети на процедурите, законовите
изисквания и предоставените му пълно описание и техническа спецификация;
- подписва подготвената документация и я представя на ресорните си ръководители, управление
„Правно” и управлението/самостоятелен отдел – заявител за съгласуване.
7.15. Лицата, определени като координатори за провеждане на процедура
7.15.1 Лицата, определени като координатори на поръчката (посочени като лица за контакт в
обявлението на поръчката или в публичната покана) отговорят за целия процес по провеждане
на процедура от откриването до завършване на процедурата.
7.15.2 Изпращат по електронен път решението и/или обявлението за обществената поръчка или
решение за промяна или публичната покана на специалиста – координатор „Процедури по ЗОП” в
Управление “Правно” за изпращане с електронен подпис към Агенцията по обществени поръчки и
публикуват документацията за участие в обществената поръчка в профила на купувача в
сроковете, определени в ЗОП.
7.15.3 Уведомяват техническите лица, отговорни за подготовка на документацията, за постъпили
въпроси за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка от заинтересовани
лица за изготвяне на проект на разяснение от възложителя.
7.15.4 Изготвят цялата кореспонденция (вътрешна и външна) по повод стартиране, откриването
и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от момента на назначаване на
комисия за провеждане на процедурата до завършване на процедурата.
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7.15.5 Публикуват в профила на купувача и изпращат разяснението до лицата, поискали
разяснението, в случай че са посочили електронен адрес, съгласно изискванията на чл. 29 от ЗОП.
17.15.1. Публикуват в профила на купувача решение за промяна в деня на изпращането му за
публикуване в Регистъра за обществени поръчки.
7.15.6. Изготвят проекти на заповеди за назначаване на комисии за провеждане на обществени
поръчки по реда на ЗОП, в състава на комисиите като основни и резервни членове да бъдат
включвани лица правоспособни юристи и лица, притежаващи необходимата професионална
квалификация и практически опит в съответствие с конкретния предмет и спецификата на
поръчката, както и координатора по подготовка и провеждане на обществената поръчка. Когато в
документацията за участие в обществената поръчка са заложени критерии за подбор, включващи
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, в състава на
комисията задължително да се включва счетоводител. В проектите на заповеди за назначаване
на комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участници в обществени поръчки,
да се включва задължение на председателя на комисията с докладна записка да се представя
съответните изготвени и подписани от членовете на комисиите протоколи и доклади от работата
на комисията по съответната обществена поръчка, съгласно т. 7.19.8.
7.15.7. Изготвят своевременното всички документи във връзка с работата на комисията –
протоколи, покани, писма, докладни записки въз основа на получените от председателя на
комисията проекти на съответните документи и части от проекта на протокола/доклада.
7.15.8. Координаторът на поръчката, член на комисията, следи дали оферта на участник,
съответно предложението, постигнато в резултат на преговорите, съдържа предложение за
изпълнение на поръчката с числово изражение, което подлежи на оценяване и което е с повече
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници
по същия показател за оценка. В случай, че са налице такива предложения, координаторите
информират председателя на комисията и съвместно с юрисконсулта подготвят проект на писмо
с искане от съответния участник за подробна писмена обосновка за начина на образуване на
неговото предложение.
7.15.9. Координаторът на поръчката съвместно с членовете на Комисията изготвя оценката по
показател цена и комплексната оценка на офертата при критерий „икономически най-изгодна
оферта”.
7.15.10. Координаторът на поръчката при процедура на договаряне с обявление по ЗОП в един и
същи ден изпраща решението за класиране и определяне на изпълнител на всички участници и
публикува в профила на купувача решението заедно с доклада на комисията при условията на чл.
22б, ал. 3 от ЗОП
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7.15.11. Координаторът на поръчката при процедура на договаряне без обявление по ЗОП в един
и същи ден изпраща решението и доклада, който отразява резултата от преговорите до всички
участници и ги публикува в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.
7.15.12. Координаторът по поръчката подготвя и съгласува с компетентните управления проекта
на договор за изпълнение на обществената поръчка, въз основа на приложения проект към
документацията за участие, като отразява всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител или постигнатите договорености с участника,
определен за изпълнител, в хода на преговорите и отразени в двустранния протокол от
проведените преговори с участника и първоначалната оферта.
7.16. Юрисконсулти от състава на Управление “Правно”, участващи при изготвяне на
документации за обществени поръчки и в комисии за провеждане на обществени
поръчки.
7.16.1. Проверяват и съгласуват за законосъобразност изготвената документация за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка за съответствието с изискванията на Закона за
обществените поръчки и указанията на Агенцията по обществени поръчки по прилагане на закона.
7.16.2. Съгласуват изготвени разяснения по документации за обществени поръчки на основание
чл. 29 от ЗОП.
7.16.3. Съгласуват заповедите за назначаване на комисии за провеждане на обществени поръчки.
7.16.4. Участват в комисии за провеждане на обществени поръчки, като проверяват представените
документи в заявленията за участие/оферти за съответствие с изискванията на ЗОП и
документацията за участие.
7.16.5. Преглеждат документите в плик №1 „Документи за подбор”, съответно заявлението за
участие в предварителен подбор, за наличие на всички изискуеми документи и съответствието на
участника с критериите за подбор, определени от възложителя.
7.16.6. Съставят, съвместно с координаторите на обществената поръчка от управление
„Финансово-икономическо”, съответно управление „Инвестиционна дейност” протокола по чл. 68,
ал. 7 от ЗОП, въз основа на взети от комисията решения, след извършена от юрисконсулта на
комисията проверка за законосъобразност.
7.16.7. Съгласуват подготвените искания за представяне на разяснения по чл. 70 от ЗОП, които се
изпращат на участника след взето решение от комисията.
7.16.8. Съвместно с координаторите на обществената поръчка подготвят проект на писмо с искане
от съответния участник за подробна писмена обосновка за начина на образуване на неговото
предложение, при наличие на основания по чл. 70 от ЗОП.
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7.16.9. Следят за законосъобразност дали предложеният срок за удължаване на работата на
комисията е съобразен със срока за валидност на офертите, съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗОП.
7.16.10. Съставят съвместно с координаторите на обществената поръчка от управление
„Финансово-икономическо”, съответно управление „Инвестиционна дейност” съответните
протоколи/ докладни записки от работа на комисията, предвидени в ЗОП.
7.16.11. Участват при изготвянето на всички решения на възложителя, които се приемат във
връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, и всички договори за възлагане на
обществени поръчки..
7.16.12. Не извършват индивидуална техническа оценка на офертите (при критерий за оценка
“икономически най-изгодна оферта”), а изготвената оценка по съответния показател е обект на
приемане и утвърждаване, което се удостоверява с подписването на протокола от работата на
комисията.
7.16.13. Съгласуват договора за възлагане на обществена поръчка с определения за изпълнител
участник.
7.16.14. Проверяват представените документи при сключване на договор за обществена поръчка,
в съответствие с изискванията на ЗОП, ЗМИП, ЗЕ и др.
7.16.15. Осъществяват процесуално представителство по подадени жалби срещу решения на
възложителя и/или искания за налагане на временна мярка спиране на процедурата пред
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
7.17. Лицата - счетоводители, определени да бъдат в състава на комисии за
провеждане на процедурите.
7.17.1. Счетоводителят проверява документите за доказване на икономическо и финансово
състояние на кандидатите или участниците по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, в т.ч. минимални изисквания,
поставени от възложителя, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, за доказване на икономическо
и финансово състояние на участника, изготвя съответната част от протокола. Подготвените части
от проекта на протокол се представят на председателя на комисията, в определения срок, който
ги предоставя на координатора на поръчката и юрисконсулта на комисията.
7.17.2. Счетоводителят подготвя в писмен вид исканията за предоставяне на разяснения и
допълнителни доказателства от участниците, на основание чл.68, ал.11, т. 1, б. „а” от ЗОП.
7.17.3. Не извършват индивидуална техническа оценка на офертите (при критерий за оценка
“икономически най-изгодна оферта”), а изготвената оценката по съответния показател е обект на
приемане и утвърждаване, което се удостоверява с подписването на протокола.
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7.18. Лицата, определени да бъдат в състава на комисии за провеждане на
процедурите в качеството на технически лица
7.18.1. Разглеждат всички документи от Плик №1 за доказване на технически възможности и/или
квалификация на кандидатите или участниците по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, в т.ч. минимални
изисквания поставени от възложителя, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, за технически
възможности и/или квалификация, както и документите по чл. 49 и чл. 51, ал.2 от ЗОП и изготвят
съответната част от протокола. Подготвените части от проекта на протокол се представят на
председателя в определен от него срок, който ги предоставя на координатора на поръчката и
юрисконсулта на комисията.
7.18.2. Разглеждат всички документи в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
(техническо предложение), съответно предложението за изпълнение на поръчката в публични
покани и представени първоначални оферти на участниците, като изготвят писмено кратко
описание
на
предложенията
и
мотивирани
заключения/констатации
за
съответствието/несъответствието на предложенията за изпълнение на поръчката с изискванията
и условията на възложителя. Подготвените части от проекта на протокол се предоставят на
председателя на комисията.
7.18.3. Подготвят в писмен вид исканията за предоставяне на разяснения и допълнителни
доказателства от участниците, на основание чл.68, ал.11, т. 2 от ЗОП, свързани с представените
предложения за изпълнение на поръчката (технически предложения) при спазване на
ограниченията по чл.68, ал.11, т. 2, буква „б” от ЗОП, разясненията да не водят до промяна на
предложението за изпълнение на поръчката.
7.18.4. Следят дали в оферта на участник, съответно предложението, постигнато в резултат на
договаряне, се съдържа предложение за изпълнение на поръчката с числово изражение, което
подлежи на оценяване по технически показатели и което е с повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка
при критерий за оценка икономически най-изгодна оферта. В случай, че са налице такива
предложения информират председателя на комисията, като координатора на поръчката съвместно
с юрисконсулта подготвят проект на писмо с искане от съответния участник за подробна писмена
обосновка за начина на образуване на неговото предложение.
7.18.5. Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, и в него
са включени показатели, които се отнасят до техническите възможности на участниците да
изпълнят предмета на поръчката (технически показатели), техническите специалисти изготвят
оценките по всеки технически показател, включително и обосновката за присъждане на съответен
брой точки когато показателят не се оценява по формула. Независимо от кои експерти е изготвена
оценката по съответния показател, същата е обект на приемане и утвърждаване от комисията,
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което се удостоверява с подписването на протокола от всички нейни членове. Ако член на
комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този член е длъжен да
подпише протокола с «особено мнение» и да изложи мотивите си в писмен вид, което става
неразделна част от протокола.
7.19. Лицата, определени да бъдат председатели на комисии за провеждане на
процедурите.
7.19.1. Организират работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в
процедури за възлагане на обществени поръчки и на комисии за получаването, разглеждането и
оценката на офертите при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, със
съдействието на лицата, определени като координатори за провеждане на съответните
процедури. Осъществяват контрол по своевременното приключване на работата на комисията.
7.19.2. Разпределя задачите на членовете от комисията, съобразно тяхната професионална
квалификация и практически опит и конкретните срокове за разглеждане на представените в
заявленията за участие/офертите документи и представяне в писмен вид на съответната част от
протокола/доклада от всеки член на комисията.
7.19.3. Предоставя на координатора на поръчката и юрисконсулта на комисията подготвените от
счетоводителя, включен в състава на комисията части от проекта на протокол по отношение на
документите за доказване на финансовото и икономическото състояние на кандидатите или
участниците по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, в т.ч. минимални изисквания поставени от възложителя, на
основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
7.19.4. Предоставя на координатора на поръчката и юрисконсулта на комисията подготвените от
техническите специалисти, включени в състава на комисията части от проекта на протокол по
отношение на документите за доказване на технически възможности и/или квалификация на
кандидатите или участниците по чл. 49 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП, в т.ч. минимални изисквания
поставени от възложителя, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, за технически възможности
и/или квалификация, както и документите по чл. 51, ал.2 и чл.53 от ЗОП.
7.19.5. Подписват подготвените исканията за предоставяне на разяснения и допълнителни
доказателства от участниците, на основание чл.68, ал.11, т. 2 от ЗОП.
7.19.6. Прави мотивирано предложение за удължаване на срока за работата на комисията при
наличие на обективни причини и обстоятелства, свързани с наличие на голям брой оферти, в т.ч.
оферти подадени от обединения, които не са юридически лица, или от чуждестранни участници,
за които е необходимо по-продължително време за изследване на съответното национално
законодателство и регистри, изискване на разяснения по чл.68, ал.11 от ЗОП и обосновки по чл.70,
ал.1 от ЗОП, за представянето на които са налице законово регламентирани срокове, както и при
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предложения за изпълнение на поръчки (технически предложения) с голям обем и информация,
в т.ч. количествени сметки, позиции от технически спецификации.
7.19.7. В случай, че председателят не е техническо лице същият не извършва индивидуална
техническа оценка на офертите (при критерий за оценка “икономически най-изгодна оферта”), а
изготвената оценката по съответния показател е обект на приемане и утвърждаване, което се
удостоверява с подписването на протокола.
7.19.8. Представят на изпълнителния директор с докладна записка протокола/доклада от
работата на комисията, която включва задължително информация за:
- брой подадени оферти;
- брой допуснати оферти;
- класирания на първо място участник, предложен за изпълнител и предложена от него цена
без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката;
- сравнение на предложената цена с утвърдените средства в Бизнес програмата на
дружеството;
- предложение до изпълнителния директор за конкретни последващи действия по процедурата;
- към докладната записка да се прилагат проекти на документи, съобразно направеното
предложение (решение, уведомителни писма, покани и др.), които да бъдат съгласувани от
ресорните началници на управления в съответните области на компетентност.
7.19.9. В зависимост от вида на процедурите или реда за възлагане на обществени поръчки,
протоколите/докладите от работата на комисията по съответната обществена поръчка да
съдържат всички реквизити и изискуема информация, предвидени в Закона за обществените
поръчки, която да се представя конкретно, пълно, кратко и ясно.
7.20. Членовете на комисия за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в т.ч.
резервните членове, не разпространяват обстоятелства, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията както по отношение на лица от дружеството, които не са членове на
комисията, така и на външни лица до сключване на договор за възлагане на обществената
поръчка.
7.21. Сектор „Деловодство и архив”
7.21.1. Деловодителите в сектор „Деловодство и архив” приемат и завеждат всички постъпили
заявления и оферти за участие в обществени поръчки.
7.21.2. Върху плика на постъпилите заявления/оферти задължително се отбелязват входящ
номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава ОД-ВН-092 Документ
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по чл.57, ал.4 от ЗОП, на който задължително се отбелязва, че с приемането и поставянето на
входящ номер не се удостоверява наличието и съдържанието на документите, приложени в
офертата/заявлението. ОД-ВН-092 Документ по чл.57, ал.4 от ЗОП се издава в два
еднообразни оригинални екземпляра, един за приносителя и един за деловодството в ЦУ. Когато
се установи от деловодителя, че офертата/заявлението е представена в незапечатан или скъсан
плик, тези обстоятелства задължително да се отбелязват в ОД-ВН-092 Документ по чл.57,
ал.4 от ЗОП.
7.21.3. Всички копия от ОД-ВН-092 Документ по чл.57, ал.4 от ЗОП, заедно с регистрираните
заявления/оферти, се предоставят в деня на постъпването им на специалист по организация и
координация процедури по реда на ЗОП към управление „Правно“.
7.21.4. При представяне на допълнителни документи, на основание чл.68, ал.9 от ЗОП, в запечатан
плик, се отбелязват регистрационния номер, датата и часа на получаването, за което на
приносителя се издава ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи
към обществена поръчка, на който задължително се отбелязва, че с приемането и поставянето
на входящ номер не се удостоверява наличието и съдържанието на документите, приложени в
плика. ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи към обществена
поръчка се издава в два еднообразни оригинални екземпляра, един за приносителя и един за
деловодството в ЦУ. Когато се установи от деловодителя, че допълнителните документи са
представени в незапечатан или скъсан плик, тези обстоятелства задължително да се отбелязват
в ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи към обществена
поръчка. Пликът с допълнителните документи се предава срещу подпис незабавно на
председателя на комисията или на координатора на обществената поръчка.
7.21.5. Приемат допълнителни документи, изискани от комисията и адресирани до нейния
председател, и отбелязват регистрационния номер, датата и часа на получаването, за което на
приносителя се издава ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи
към обществена поръчка, на който задължително се отбелязва, че с приемането и поставянето
на входящ номер не се удостоверява наличието и съдържанието на документите, приложени в
плика. ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи към обществена
поръчка се издава в два еднообразни оригинални екземпляра, един за приносителя и един за
деловодството в ЦУ. Когато се установи от деловодителя, че допълнителните документи са
представени в незапечатан или скъсан плик, тези обстоятелства задължително да се отбелязват
в ОД-ВН-093 Документ за приемане на допълнителни документи към обществена
поръчка. Пликът с допълнителните документи се предава срещу подпис незабавно на
председателя на комисията на обществената поръчка.
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8. Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП от регионалните
звена и УВЦ „Република”
8.1. Въз основа на утвърдения план - график за изпълнение на ГПИП и за планираните дейности,
които са извън ГПИП за съответния период, Ръководителите на регионалните звена и УВЦ
„Република" провеждат обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП само след
упълномощаване с конкретна заповед за съответната година от Изпълнителния директор, на
основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, да организират и проведат обществени поръчки и да сключат
договорите за тях, като организират събирането, получаването, разглеждането и оценка на
оферти за посочените в приложените към заповедта списъци на доставки на оборудване и
материали, изпълнение на услуги и строителство, при спазване на следните условия, ред и
отговорност:.
1. Възлагането на поръчки за доставки/услуги/строителство с прогнозна стойност до 1 000
(хиляда) лева без ДДС се извършва само след утвърждаването на необходимите им средства в
месечната заявка от конкретното регионално звено при стойност, съобразена с актуалните
пазарни условия, като разхода за доставки/услуги се доказва с първичен платежен документ, а за
строителство въз основа на събрана поне една оферта се сключва договор.
2. Обществени поръчки за доставки/услуги/строителство с прогнозна стойност от 1 000 (хиляда)
лева без ДДС до стойност до 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС за доставки и услуги и до стойност
до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС за строителство се възлагат въз основа на събрани от
конкретното регионално звено не по-малко от 3 (три) оферти, съдържащи техническо и ценово
предложение, освен ако това е обективно невъзможно. Обективна невъзможност е налице
единствено при хипотеза на публикувана покана до неограничен кръг лица в интернет профила
на „Булгартрансгаз” ЕАД (електронната страница на дружеството). Заплащането на тези поръчки
се извършва задължително по банков път.
3. При възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от
настъпване на събитие от извънреден характер, изискващи възлагане на поръчка за
доставки/услуги/строителство непланирана в Годишната програма за инвестиции и поддръжка,
чиято прогнозна стойност попада в случаите по т. 1 или т. 2, се изготвя Докладна записка от
ръководителя на регионално звено, който се съгласува от ръководителя на Главно управление
„Техническа експлоатация”, а за поръчки отнасящи се за Учебно – възстановителен център
„Република" – от ръководителя на управление „Административно”. Съгласуваната докладна
записка се предава на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД и след одобряването й
възлагането се извършва съгласно настоящите правила.
4. Събирането на офертите по т. 2 за поръчки на стойност над 2 000 (две хиляди) лева без ДДС
се осъществява от ръководителя на регионално звено - заявител на утвърдената
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доставка/услуга/строителство чрез публикуване на поканата на интернет профила на
„Булгартрансгаз” ЕАД до неограничен кръг лица и/или да я изпрати до избрани лица.
5. Поканата за представяне на оферти се изготвя и подписва в два екземпляра от ръководителя
на регионално звено и трябва да съдържа най-малко информацията и реквизитите описани в
съответната заповед за упълномощаване и образец на покана към нея.
6. Офертите да са под формата на писмени предложения, съдържащи техническо и ценово
предложение.
7. За разглеждане на офертите по т. 2 ръководителят на регионалното звено със заповед (по
образеца, приложение към съответната заповед за упълномощаване) определя Комисия от
минимум трима специалисти (при определен по-голям брой специалисти, общия брой на
членовете на комисията трябва да бъде нечетен), които да разгледат, оценят и класират офертите
по критерия „Най-ниска цена”.
8. Съставът на комисията по т. 7 трябва да бъде съобразен с предмета и сложността на
обществената поръчка. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите,
посочен в Поканата за представяне на оферти. Срокът за приключване на работата на комисията
се определя от Ръководителя на регионалното звено, като той не може да бъде по-дълъг от срока
на валидност на офертите.
9.

Комисията започва работа след получаване на офертите.

10. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във
връзка със своята работа в комисията.
11. Комисията не разглежда оферти постъпили след крайния срок, посочен в поканата за
представяне на оферти.
12. Комисията проверява:
- наличието на всички изисквани документи;
- съответствието на техническите предложения:
- преглед на техническите данни и информация, представени от участника, съпоставка с
техническата спецификация и изискванията в поканата за представяне на оферти). Разглеждат
се: основните характеристики на предлаганите стоки, степента на съответствие на тези
характеристики с обявените изисквания в поканата, комплектност на доставката, пълнота на
оферираните позиции; условията за предоставяне на услуги; предлагана организация за
изпълнение на строителството, характеристики на предлаганите материали и оборудване за
влагане и др.
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- “Срок за изпълнение” -извършва се проверка на предложените срокове за изпълнение с
изискванията и ограниченията за максимален срок за изпълнение в случай, че е заложен такъв
в поканата;
- “Гаранционен срок и гаранционни условия” - проверяват се съгласно техническата
спецификация и поканата за представяне на оферти, предложените гаранционни срокове.
- съответствието на ценовите предложения, в т.ч. обща цена, единична цена и начин на плащане,

с предварително обявените изисквания и условията в поканата за представяне на оферти.

13. Комисията предлага за отстраняване оферта, която е непълна или не отговаря на
предварително обявените условия и не се допуска до класиране.
14. Резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се отразяват в
подписан от Комисията ОД-ВТ016 Протокол. Протоколът следва да съдържа информация от
разгледаните оферти в т.ч. сравнителна таблица на предложенията от офертите на участниците
и тяхното класиране. Протоколът следва да бъде утвърден от ръководителя на регионалното
звено.
15. В случай че най-ниската класирана цена надхвърля планираната стойност, обстоятелството
задължително се отразява в Протокола от разглеждане на офертите и Докладната записка до
Изпълнителния директор, която се изготвят съгласно образците към съответната заповед за
упълномощаване.
16. Протоколът от работата на комисията за поръчки до 3 000 (три хиляди) лева без ДДС, извън
случаите по т. 15, когато не се надвишава прогнозната стойност, се утвърждават от ръководителя
на регионалното звено, с което се осъществява изборът на изпълнител, като разхода за
доставки/услуги се доказва с първичен платежен документ, а за строителство се сключва договор.
17. За поръчки с прогнозни стойности от 3 000 (три хиляди) лева без ДДС до 10 000 (десет хиляди)
лева без ДДС за доставки и услуги и до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС за строителство с
ОД-ВТ-001 Докладна записка от ръководителя на регионалното звено или Управител на УВЦ
„Република“ до Изпълнителния директор, Протоколът от работата на комисията се изпраща заедно
с офертата на предлагания за изпълнител на поръчката участник за одобряване и избор на
изпълнител на поръчката от Изпълнителния директор.
18. Докладната записка до Изпълнителния директор се изготвя по образеца към съответната
заповед за упълномощаване. Докладната записка се представя за преглед и съгласуване на
ръководителите на Главно управление „Техническа експлоатация” и на управление „Финансово икономическо” (при поръчки за доставки и услуги)/управление „Инвестиционна дейност” (при
поръчки за строителство).
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19. Съгласуваната Докладна записка по т. 18 се предава на Изпълнителния директор на
„Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване избора на изпълнител на конкретната обществена поръчка.
20. С одобряването на Докладната записка от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД
Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка.
21. Одобрената Докладна записка, с приложенията към нея и офертата, се изпраща чрез Главно
управление „Техническа експлоатация” на ръководителя на регионалното звено - заявител и
организатор на поръчката за уведомяване на избрания изпълнител и се пристъпва към възлагане
на изпълнението на поръчката на определеният за изпълнител участник при условия и цена, които
не се различават от тези, посочени в офертата и в Докладната записка, като реализирането на
сделката се удостоверява с първични платежни документи и други документи, в случай на
изискването им съгласно Поканата/Договора. Поръчката се възлага чрез възлагателно писмо,
подписано от ръководителя на регионалното звено или чрез сключване на договор, в зависимост
от спецификата на поръчката.
22. Копие от одобрената Докладна записка да се съхранява в управление „Финансово
икономическо” (при поръчки за доставки и услуги) и управление „Инвестиционна дейност” (при
поръчки за строителство).
23. Изпълнението на поръчката се удостоверява с протокол за приемане от отговорните служители
(МОЛ). В случай, че плащането не се извършва по банков път към фактурата да бъде приложен
фискален бон за съответната сума.
24. Информацията за датите на изпълнението на съответната задача по възлагането на поръчката,
както и извършените плащания да се отразяват своевременно и коректно в Електронната система
за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП).
25. За възложените обществени поръчки всяко регионално звено ежемесечно до 10 (десето) число
на следващия месец следва да изпрати необходимата информация до Специалиста по организация
и координация на процедури по реда на ЗОП към управление „Правно” с оглед подготвянето на
обобщена информация за всички обществени поръчки, възложени при условията на чл. 14, ал. 5
от ЗОП.
26. Цялата документация по провеждането и изпълнението на обществената поръчка от
регионалното звено се съхранява за срок най – малко 4 (четири) години след приключване
изпълнението на поръчката и при спазване на съответната заповед на Изпълнителния директор
на „Булгартрансгаз” ЕАД за упълномощаване.
9. Съдържание на досиета, описи, ред и организация за архивиране, предаване и
съхранение на досиета от проведени обществени поръчки по ЗОП.
9.1. За всяка проведена обществена поръчка по ЗОП да съставя от координатора на обществената
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поръчка към организационна единица, определено в Графика за изпълнение на годишната
програма за инвестиции и поддръжка, досие на обществената поръчка, съдържащо документи, с
които се дава разрешение за стартиране на поръчката от съответния орган на управление,
съгласно Устава и Вътрешните правила на дружеството, както и всички документи за
провеждането на процедурата за възлагане на поръчката и за нейното изпълнение.
9.2. Досието на процедурата за възлагане на обществената поръчка, в зависимост от вида и
нейния предмет, следва да съдържа:
9.2.1. Одобрени доклади и/или решения за стартиране за стартиране на съответната
процедура/поръчка.
9.2.2. Оригинал на документацията за участие в обществената поръчка/Публичната покана и
приложенията към същата;
9.2.3. Всички представени от кандидатите и/или участниците в обществената поръчка документи
към заявленията за участие/офертите, протоколи с постигнати договорености по клаузите на
договора, подписани от Комисията за провеждане на процедурата и участниците, заповед за
назначаване на Комисия за провеждане на процедурата, заповеди за удължаване на срока на
нейната работа, протоколи от работата на Комисията за провеждане на процедурата,
кореспонденция на Комисията с кандидатите/участниците и с други органи и лица;
9.2.4. Доклад до Възложителя в приложимите случаи;
9.2.5. Решения на Възложителя/уведомления до участниците за класиране на участниците и
определяне на изпълнител или за прекратяване на поръчката;
9.2.6. Постъпили жалби срещу решение на Възложителя, становище на Възложителя по
постъпилите жалби до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК);
9.2.7. Решения и/или определяния на КЗК, решения и/или определения на тричленен състав на
Върховния административен съд по жалбата и искането за налагане на „временна мярка за
спиране на процедурата”;
9.2.8. Информация до Агенцията по обществени поръчки за хода на процедурата при
производство по обжалване;
9.2.9. Информация до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по обществени за
сключения договор за обществена поръчка/информация за изпълнен/прекратен договор (добавя
се към досието след изпращане на информацията до Регистъра по обществени поръчки към
Агенцията по обществени поръчки съответно от координатора за изпълнение на договора).
9.2.10. Всички други документи, създадени или получени в хода на процедурата.
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9.3. Документите в досието на обществената поръчка по т. 9.2. да се подреждат по хронологията
на одобряване стартирането на поръчката в приложимите случаи, откриването и провеждане на
обществената поръчка.
9.4. За съдържащите се документи в досието на обществената поръчка да се изготвят от
определения координатор на поръчката подробни описи, в два еднообразни екземпляра на
съдържащите в него документи, като се посочва вида на конкретния документ, броя страници на
всеки документ, както и се отбелязва дали същият е в оригинал, заверено копие или копие на
документ. В описа задължително да се съдържа име и фамилия на лицето, на което се предава за
съхранение досието, дата на предаване и подпис на приемащия и номер на досието.
9.5. Досието се предава на длъжностното лице в съответното организационна единица, което
отговаря за архива на звеното. Длъжностното лице води регистър на досиетата. Един екземпляр
от съставения подробен опис да бъде неразделна част от досието на обществената поръчка, а
другият екземпляр да се предава (с отбелязване на датата за приемане и предаване) от
координатора на поръчката на Специалист по организация и координация процедури по реда на
ЗОП за съхранение в Управление „Правно” към оригинала на сключения договор за обществената
поръчка, а в случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка,
подробният опис се предава с копие на решението за прекратяване/ изпратеното до участниците
уведомление за прекратяване на поръчката. Когато не се сключва договор екземпляр от описа се
предава в отдел „Счетоводство и финанси” към нареждането за плащане.
9.6. Срокът за предаване от координатора на обществената поръчка на досието на поръчката и
описа към него в архива на съответната организационна единица, както и за предаване на
подробния опис на управление „Правно”, заедно с посочените по-горе документи, е до 30 дни от
влизане в сила на решението на Възложителя за избор на изпълнител/уведомлението за избор на
изпълнител на поръчката или за прекратяване на процедурата/поръчката, но не по-късно от
датата на извеждане на договора (или извършване на първото плащане, когато няма сключен
договор).
9.7. Координаторът по изпълнение на договора е длъжен да изготви в два екземпляра опис на
документите по изпълнение на договора, един от които се предава с нареждането за извършване
на последното плащане по договора в управление „Финансово икономическо”, а другият заедно с
документите по договора на длъжностното лице по съхранение на архива за завеждането им към
досието на поръчката.
9.8. Срокът за предаване от координатор на поръчка в архива на съответно управление (в случаите,
в които координаторът на поръчката е и координатор на изпълнение на договора) на досието на
поръчката е 30-дневен от приключване на изпълнението/прекратяването на договора или обществената
поръчка, но не по-късно от извършване на последното плащане по договора.
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9.9. Не се извеждат договори и извършване на нареждане на плащане без да бъде представен и
приложен съответно описан по т. 9.5. и по т.9.7., като същото се допуска по изключение само с
писмено разрешение от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД.
9.10.Длъжностното лице приело за съхранение досието на съответната поръчка отговаря лично
за неговото опазване в цялост. Предаването на досието или на част от документите при
необходимост и поискване от служител или от компетентен орган се извършва само от
длъжностното лице с приемо-предавателен протокол с приложен опис, подписан от двете страни,
който става неразделна част от досието на поръчката.
9.11. За обществени поръчки, които ръководителите на регионални звена и УВЦ „Република“ са
упълномощени да организират и проведат, ръководителите/управителя са длъжни да организират
съхранението на досието на обществената поръчка в архивите им, като досиетата следва да са
окомплектовани с приложимите документи, посочени в т.9.2 и т. 9.7., подредени съгласно
изискванията по т.9.3., както и да организират изготвянето и предаването на подробните описи
на обществените поръчки, съгласно изискванията на настоящата заповед.
9.12. Досиетата на обществените поръчки, свързани с възлагане на поръчките по глава 8а от ЗОП,
се съхраняват за срок от 3 (три) години след приключване изпълнението на договора, а за
обществени поръчки, възложени след проведени процедури по ЗОП се съхраняват 4 години след
прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договор.
10. Осъществяването на координацията и контрола по изпълнението на всички
сключени от „Булгартрансгаз” ЕАД договори се осъществява от координатори на
договорите.
10.1. За всеки сключван от „Булгартрансгаз” ЕАД договор се определя координатор на договора,
който контролира изпълнението на дейностите по договора и е лице за контакти с Изпълнителя
или Клиента.
10.2. При договори, свързани с изпълнение на Годишната програма за инвестиции и поддръжка
(ГПИП) координаторът се определя, както следва:
10.2.1. За инженерингово изпълнение, строителство, ремонтни дейности и услуги, свързани с тях,
се определя служител от управление „Инвестиционна дейност” от началника на управлението;
10.2.2. За договори по доставки и услуги (с изключение на услугите по т.10.2.1.) се определя
служител от отдел „Придобиване на активи” към управление „Финансово-икономическо” от
началника на управлението;
10.2.3. За строителство, доставки и услуги, разпоредени за възлагане и/или координиране от
други регионални звена и УВЦ „Република”, извън посочените по-горе, съгласно тяхната
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компетентност или действащи правила от вътрешния ред на дружеството, за координатор се
определя служител от съответните организационна единица/регионално звено;
10.2.4. За подпомагане дейността на координаторите по т.10.2.1 и т.10.2.2 за всеки договор се
определя и служител от звеното заявител, предложен от неговия началник или ръководител.
10.3. В случай на сключване на договори за извършване на дейности или предоставяне на услуги
извън ГПИП, за координатор по изпълнение на договора се определя служител от съответното
управление/отдел – заявител или служител по компетентност от друго управление/отдел,
съгласно спецификата на сключения договор, определен от началника/ръководителя на
управлението/отдела.
10.4. При представяне за подпис на договор от Изпълнителния директор в екземпляра, със
съгласувателни подписи да се съдържа информация за определения/те от съответните началници
на управления и ръководителите на самостоятелни отдели координатор/и и подпис на
съответното/ите лице/а. При наличие на необходимост началниците на управления и
ръководителите на самостоятелни отдели подготвят изрична заповед на Изпълнителния директор
за определяне на координаторите.
10.5. Управление „Правно” поддържа база данни за координаторите по всеки един договор,
сключен от дружеството.
10.6. Координаторът по изпълнение на договора има следните задължения и отговорности:
10.6.1.Когато договорът е сключен за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, оказва
съдействие на специалиста по организация и координация процедури по реда на ЗОП към
управление „Правно” за попълване и изпращане на необходимата информация до регистъра по
обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки за сключения договор.
10.6.1.1. В случай на подписани допълнителните споразумения към договора, подписаното и
подпечатано допълнително споразумение от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и от Контрагента по
договора, се представя от координатора на договора за извеждане и записване в Регистъра на
договорите от специалист-координатор „Процедури по ЗОП“ към управление „Правно“, като
оригиналният екземпляр за „Булгартрансгаз” ЕАД се съхранява в архива към управление „Правно”.
След извеждане на допълнителното споразумение координаторът на договора предприема
действия за публикуване на допълнителното споразумение и приложенията към него в профила
на купувача. В случай, че участниците са приложили в офертите си декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон,
координаторът на договора преди публикуването заличава тази информация в допълнителното
споразумение, като на мястото на заличената информация се посочва правното основание за
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заличаването и в 30-дневен срок от датата на сключване на допълнителното споразумение го
публикува в профила на купувача.
10.6.2.Координира всички дейности по изпълнение на договора, като уведомява прекия си
ръководител и началника на управлението за хода на изпълнение на дейностите по договора;
10.6.3.Познава детайлно клаузите на договора/поръчката и управлява договора като упражнява
контрол върху изпълнението му с оглед да се осигури успешното изпълнение на предмета на
договора, в съответствие с неговите клаузи;
10.6.4.Организира и осъществява събирането, обобщаването, разпространението и съдейства за
архивирането на информацията, свързана с изпълнение на договорите;
10.6.5.Предава необходимите данни на Изпълнителя или Клиента за изпълнение на дейностите по
договора;
10.6.6.Контактува с Изпълнителя или Клиента по време и по повод на изпълнение на дейностите
по договора, в.т.ч. изготвя и съгласува с прекия си ръководител и началника на управление цялата
кореспонденция с Изпълнителя или Клиента;
10.6.7.Организира и участва в срещи с Изпълнителя или Клиента по договора и оформя протоколи от
проведените срещи;
10.6.8.Получава и проверява цялата отчетна документация по договорите, съгласува я с прекия
си ръководител и началника на управление;
10.6.9.Изготвя и подписва и/или съдейства в случаи на други конкретно определени служители на
дружеството за изготвянето и подписването на констативни или приемно-предавателни протоколи
с Изпълнителя или Клиента;
10.6.10.Съдейства на служителите на дружеството, които освен координатора по компетентност
следят за изпълнение на договора в съответния етап на изпълнение;
10.6.11.Следи за спазване на графика за изпълнение на договора в съответствие с клаузите на
договора;
10.6.12.Уведомява при забава в изпълнението на договора прекия си ръководител и началника на
управлението, осъществяващо по компетентност контрол по изпълнение на договора, с цел
констатиране и изготвяне на становище за причините, в резултат на които е реализирана
забавата;
10.6.13. Подготвя становище до началниците на управление „Правно” и управление „Финансовоикономическо” с предложение за предприемане на действия във връзка с реализираната забава
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при изпълнението на договора, като им го представя чрез прекия си ръководител/началник на
управление;
10.6.14. Следи и координира с отдел „Счетоводство и финанси” действията по спазване на графика
на плащанията по договора в съответствие с клаузите на договора;
10.6.15. Проверява всички фактури, издадени във връзка с изпълнени дейности по договора;
10.6.16. Изготвя писма до началника на Управление “Финансово- икономическо”, придружено с
всички необходими документи за извършване на плащане от „Булгартрансгаз” ЕАД към
Изпълнителя или фактуриране към Клиента, съгласно клаузите на договора.
10.6.17. Преди окончателно плащане по договор, по който има сключени договори за
подизпълнение координаторът организира изискването на доказателства, че изпълнителят е
заплатил на подизпълнителите всички приети работи от възложителя в присъствието на
изпълнителя и на подизпълнителя.
10.6.18. В 15 дневен срок преди изтичане срока на валидност на представена от Изпълнителя
гаранция за изпълнение на договора (при предоставена банкова гаранция) и след получаване на
уведомление от управление „Финансово-икономическо”, координаторът по изпълнението на
договора предприема действия с оглед нейното удължаване при необходимост или съдейства на
отдел „Счетоводство и финанси” за нейното усвояване, при неизпълнени задължения на
Изпълнителя по договора или неудължаване от негова страна на срока на валидност на
гаранцията, като предварително уведомява Изпълнителя.
10.6.19. Уведомява за необходимостта и съдейства на управление „Финансово-икономическо” в
процеса по усвояване на представени от Изпълнителите гаранции за изпълнение на договорите
под формата на депозит или банкова гаранция, при наличие на основания за това;
10.6.20. След приключване на всички задължения по договора изготвя доклад за изпълнение на
договора, с който се уведомява началника на управление „Финансово-икономическо” за наличие
на основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, където е предвидена;
10.6.21. Когато договорът е сключен по реда на ЗОП, представя чрез прекия си ръководител/
началник управление необходимата информация по изпълнение на договора на вниманието на
началника на управление „Правно” за изпращане до регистъра по обществени поръчки към
Агенцията по обществени поръчки от специалиста по организация и координация процедури по
реда на ЗОП към управление „Правно”.
10.6.22. Като отчитат необходимото време за стартиране и провеждане на нова обществена
поръчка със същия предмет, съобразявайки вида на процедурата, предвид прогнозната стойност
на обществената поръчка, Координаторите на съответните договори уведомят ресорния си

Дата на одобрение:

06.08.2014

Последна актуализация:

29.12.2014

Версия:

v02

Автор:

Управление Правно

Страница 57 от 58

Политики и инструкции на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на ППИ-08-БТГ-УП
Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и
контролиране на изпълнението им
ръководител за предприемане на необходимите действия за иницииране на подготовка на
технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка.
10.6.23. В случай, че обществената поръчка е планирана в ГПИП и се установи, че процесът по
подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка следва да започне по-рано от
предвиденото в ГПИП, така че процедурите да приключат и договорите да се сключат до момента
на възникване на необходимост от реализиране на доставката, услугата и строителството,
Координаторите на съответните договори уведомяват прекия си ръководител, който уведомява
съответните началници на управления, посочени като отговорници в Графика за изпълнение на
ГПИП, за необходимия срок за подготовка на технически спецификации и на документация за
възлагане на обществена поръчка.
10.6.24. По отношение на договори с периодично изпълнение, както и тези, чието изпълнение се
извършва по заявки при необходимост, при определяне на сроковете съответните дати за
откриване на процедурата да бъдат не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на
действащия договор със същия предмет.
10.6.25. Координаторите на сключени от „Булгартрансгаз” ЕАД договори за възлагане на
обществени поръчки, стриктно следят за срока на изтичане действието на съответния договор,
като най-малко 8 месеца преди изтичането на договора информират заявителя на
стоката/услугата/строителството (при необходимост) с искане за предприемане на действия за
изготвяне на спецификация/задание.
Приложения, неразделна част от настоящите правила са типова документация и образци на
документи за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура и процедура на
договаряне с обявление по ЗОП.
Правилата са приети на основание чл. 8б и 101г, ал. 1 от ЗОП и са задължителни за прилагане
при възлагане на обществени поръчки в „Булгартрансгаз” ЕАД.
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