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Тези Вътрешни правила са създанени и утвърдени със Заповед № РД – 09- 211/03.07.2015г. 
на Директора на ОУ”Свети Климент Охридски” на основание чл.22г от Закона за обществените 

поръчки и влизат в сила , считано от 01.07.2015г. 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на 

Профил на купувача на ОУ”Свети Климент Охридски” и удостоверяването  на датата на 
публикуването на електронни документи в „Профил на купувача” . 

 
Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва изпращането на 

документи в Регистъра на обществените поръчки  и  публикуването им в профила на купувача 
, в случаите определени със ЗОП. 

 
ІІ.  СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА  
 
Чл.3./1/ Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата 

на ОУ”Свети Климент Охридски”  (www.ou-kliment.com ), в която се публикуват документи 
във връзка с провеждани от училището процедури за възлагане на обществени поръчки по 
ЗОП. 

/2/ Профилът на купувача е публичен и достъп до него има  всяко заинтересовано 
лице, като достъпът до профила на купувача е свободен и не е обвързан с въвеждането на 
плащания и други технически условия. 

/3/ За всяка конкретна обществена поръчка , провеждана при условията на ЗОП в 
профила на купувача се обособява самостоятелен раздел. 

 
Чл.4.  Директорът на училището със своя заповед определя лицето отговорно за 

поддържане  Профила на купувача.   
 
Чл.5. /1/Директорът ежемесечно до пето число актуализират публикуваните данни в 

предвидените от ЗОП срокове или ако такива не са уредени в закона – съгласно сроковете, 
уредени в настоящите вътрешни правила .  

/2/ Когато обществената поръчка изисква незабавно публикуване на документация 
свързана с процедура по ЗОП , лицето по чл.4  е длъжно незабавно да я публикува. 

 
ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА 

КУПУВАЧА НА КЗК 
 
Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на 

конфиденциална търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача 
под формата на електронни документи се публикуват: 

1. Предварителни  обявления; 
2. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки в 

линк към партидите на обществените поръчки в РОП ; 
3. Документациите за участие в процедурите; 
4. Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената 
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документация за участие и линк към партидата на обществената поръчка в РОП; 
5. Разясненията по документациите за участие , при наличие на такава; 
6. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен 

диалог и договаряне с обявление; 
7. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с 

приложенията към тях; 
8. Съобщенията за отваряне на ценовите оферти; 
9. Съобщенията за провеждане на жребий; 
10. Решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите; 
11. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на 

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

12. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към 
тях; 

13. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях , при 
наличие на такива; 

14. Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях, при 
наличие на такива; 

15. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 
поръчки; 

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

17. Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на 
договорите; 

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

19. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях; 
20. Вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП; 
21. Становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки 

(АОП) по запитвания на ОУ”Свети Климент Охридски”, в качеството й на възложител; 
22. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от 

осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на 
обществена поръчка, а когато ОУ”Свети Климент Охридски”, в качеството й на възложител, 
не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това; 

23. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на 
телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, 
осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от ОУ”Свети Климент 
Охридски” процедури по реда на ЗОП. 

 
Чл.7. (1) В  документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се 

публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са 
приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, 
която е защитена със закон.  
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а/ заличаване на информация , представляваща лични данни по смисъла на чл.2 
от ЗЗЛД; 

От подлежащите на публикуване в Профила на купувача дакументи се 
заличават всички данни отнасящи се за физически лица , които водят или биха могли да 
доведат до незаконосъобразно разкриване на личните данни за тези лица/ например: във 
всички случаи се заличават имената и подписите на физическите лица в т. ч. На служители на 
ОУ”Свети Климент Охридски”, като не е необходимо длъжността на служителите да бъде 
заличена.С оглед публичната позиция на Директора имената му не следва да се заличават, 
като на заличаване подлежи само подписа му/  

б/ заличаване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация 
по смисъла на чл.72 от ДОПК , като в Профила на купувача не се публикува информацията , 
посочена в т.1-4 от чл.70, ал.1 от ДОПК  

/2/ На мястото на заличената информация се посочва правното основание за 
заличаването. 

/3/ Заличаването на информацията се извършва от определен член на комисията за 
получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура.Същият в 
двудневен срок или друг подходящ срок така, че да бъде спазен срока за публикуване на 
съответните документи предева документите подлежащи на публикуване в Профила на 
купувача на определеното за това лице; 

Чл.8 /1/ Документите подлежат на публикуване в РОП  се публикуват в РОП в 
деня на тяхното издаване. 

/2/ Удостовеляването за изпращането до РОП става посредством принтиране на 
екрана на кумпютъра след излизането на публикацията в РОП 

Чл.9  Документите подлежат на публикуване в Профила на купувача  свързани с 
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки  се публикуват в в следните 
срокове: 

  документацията за участие в процедурите - се публикуват в деня на изпращане 
на решението и обявявлението  за публикуване в РОП 

  решенията за промяна в случаите на чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената 
документация за участие – се публикуват в деня на изпращането на решението 
за промяна  за публикуване в РОП 

   решение за промяна за публикуване в РОП 
   разясненията по документацията за участие – публикуват се в деня на 

издаването им , но не по – късно от 4 дни от получаване на запитването , а при 
запитвания по публични покани – на следващия ден 

  поканите за представяне на оферти при ограничина процедура, състезателен 
диалог и договаряне с обявление – публикуват се в деня на издаването им 

   протоколите и докладите  на комисиите за провеждане на процедури, заедно с 
приложенията към тях и решенията за обявяване на класирането на 
участниците и определяне на изпълнителя - публикуват се  след подписването 
им от цялата комисия или от издателя на документа , но не по – късно от деня, 
в който се изпращат на всички участници в процедурата 

   решенията за по чл.38 за завършване на процедурите, а именно решенията по 
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чл.73,ал.1 от ЗОП , заедно с протоколите и докладите на комисията и 
решенията за  прекратяване на процедурата – публикуват се в деня , в който се 
изпращат на участниците в поцедурата , но не по – късно от три дни от 
издаването на решението 

   информацията за датите и основанието за освобождаване, задържане или 
усвояване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка 
процедура за възлагане на обществени поръчки – публикува се в срок до 20 
дни от освобождаване на гаранцията, настъпване на основание за зъдържането 
и/или усвояването й 

    договорите за обществени поръчки , заедно със задължителните приложения 
към тях – публикуват се в срок до 30 дни от сключване на договора 

     договори за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях се 
публикуват в срок до 30 дни от представяне на копие от сключения договор за 
подизпълнение 

    допълнителните споразумения за изменине на договорите за обществени 
поръчки – публикуват се в срок до 30 дни от сключването им 

    документите свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30 – 
дневен срок от извършването на плащането, като за догов ори за периодично 
повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се 
публикуват в обобщен вид до 20-то число на месеца следващ месеца на 
извършените плащания; 

    съобщенията  за датата , часа и мястото на отваряне на ценовте оферти се 
публикуват не по – късно от два работни дни преди датата на отваряне на 
ценовите оферти; 

     останалите документи, които подлежат на публикуване в Профила на 
купувача съобразно действащаото законодателство се публикуват в 30 – 
дневен срок от създаването на съответния документ 

 
Чл.10. / 1 /Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, 

които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в 
Профила на купувача на ОУ”Свети Климент Охридски”, представляващ електронна преписка 
със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.  

/2/ Всеки самостоятелен раздел се поддържа в Профила на купувача до изтичането на 
една година от: 

1. Приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен 
договор за обществена поръчка; 

2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички 
задължения по договорите при рамково споразумение; 

 
Чл.11. Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл. 6 се поддържат 

в Профила на купувача, както следва: 
1. документите по чл. 6, т. 1 от настоящите вътрешни правила – една година от 

публикуването в профила на купувача; 
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2. документите по чл. 6, т. 20 – една година след изменението или отмяната им; 
3. документите и информацията по чл. 6, т. 21 и т. 23 – постоянно, със съответната 

актуализация. 
 
Чл.12. /1/ Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва 

хипервръзка към самостоятелния раздел в Профила на купувача, в който се съдържат 
документите и информацията за конкретната поръчка; 

/2/ ОУ”Свети Климент Охридски” в качеството си на възложител изпраща на АОП 
информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на 
процедурата. 

Чл.13 При публикуване в Профила на купувача на публична покана  се публикува 
следната информация и документи , в съответствие със спецификата на всяка конкретна 
поръчка: 

1. публична покана и линк към партидата й в РОП , заедно с приложенията към 
нея  
/ минимум техническите спецификации на процедурата , съдържащи се в 
описанието на предмета на поръчката и проекта на договор/ 

2. разяснения по поканата и / или приложения към  нея при наличие на такива 
3. протоколи от работа на комисията , заедно с приложенията към тях; 
4. договор за обществена поръчка , заедно със задължителните приложения 
5. договор за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях , при 

наличие на такива 
6. информация за датата , основанието и размера на всяко извънредно плащане 

по договора за обществена поръчка и по договорите за подизпълнение, 
включително за авансовите плащания, при наличие на такива; 

7. информация за датата , основанието на освобождаването , усвояването или 
задържането на гаранцията за изпълнение на договора; 

8. информация за датата , основанието за приключване или за прекратяване на 
договора. 

 
 
ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА 
КУПУВАЧА 

 
Чл.14./1/ В качеството си на възложител ОУ”Свети Климент Охридски” , село 

Константиново изпраща до Изпълнителният директор на АОП за публикуване в РОП следните 
документи и информация: 

1. Решения за : 
  откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
  промяна , вкл. за удължаване на срока за получаване на оферти или на 

срока за получаване на заявления за участие; 
   прекратяване на процедури за възлагане на обществена поръчка; 
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   определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за подаване на 
оферти- в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог; 

     определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в 
договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалог в 
процедура по състезателен диалог; 

2. Предварителните обявления за обществени поръчки; 
3. Обявления за обществени поръчки; 
4. Опростените обявления по чл.93з,ал.1 от ЗОП; 
5. Обявления за провеждане на конкурси за проекти; 
6. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите 

по чл.90,ал.1,т.11 и т.12 от ЗОП; 
7. Публични покани; 
8. Информация за провдените конкурси за проекти; 
9. Информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените 

рамкови споразумения; 
10. Информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки; 

 
/2/ В случаите по чл.90, ал.1, т. 3-9 и т. 12 от ЗОП се изпращат и 
доказателствата, свързани с избора на процедурата; 
/3/ Документите изброени в чл.14 от настоящите вътрешни равила се изпращат 
до Изпълнителния директор на АОП , чрез директно въвеждане в РОП от 
упълномощен потребител чрез използване на специализирания софтуер на 
АОП с посочване на номера на партидата на ОУ”Свети Климент Охридски” 
село Константиново в РОП , а при вече открита процедура и с въвеждане на 
уникалния номер  на поръчката в РОП. 

 
          

Чл.15. Директорът със своя запове определя лице отговорно за провеждането на 
обществени поръчки в ОУ”Свети Климент Охридски”, като му разписва конкретни права и 
отговорности, по ред определен във вътрешните правила на възложителя приети на основание 
чл.8б от ЗОП 

 
Чл.16. Лицето по чл.15 от настоящите  вътрешни правила , ръководейки се от 

планираните обществени поръчки за съответната календарна година докладва  на Директора 
за всяка предстояща процедура; 

 
Чл.17. След стартиране на процедурата от Директора на училището , лицето по чл.15 

подготвя съответната тръжна документация; 
 
Чл.18. След утвърждаване на тръжната документация от Директора, лицето по чл.15, 

чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП; 
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 Чл.19. /1/В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето 

по чл15 с приемно – предавателен протокол я предава на лицето по чл.4 от настоящите 
вътрешни правила. 

    /2/ В деня на публикуване на тръжната  документация в РОП на АОП , лицето по 
чл.4 я публикува в Профила на купувача по реда и начина определени в настоящите Вътрешни 
правила. 

 
Чл.20. Определеното лице по чл.15 извършва проверка на публикуваната 

информация в РОП на АОП и в Профила на купувача в първия работен дан след 
публикуването им, за което се попълва контролна карта – Приложение № 1 към настоящите 
вътрешни правила. 

 
Чл.21. При установени несъответствия  информира Директора , който взема решение 

за начина на отстраняване на допуснатите нередности. 
 
Чл.22. Лицето по чл.15 осъществява вътрешен контрол  по провежданите в 

училището  процедури за възлагане на обществени поръчки. 
 
Чл.23. Лицето по чл.15 до 25-то число на текущия месец извършва мониторинг на 

Профила на купувача. 
Чл.24. Лицето по чл.15 веднъж годишно докладва на Директора на училището за 

състоянието на Профила на купувача. 
 
Чл.25. Актуализация на настоящите вътрешни правила се извършва от Директора на 

училището при промяна на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки. 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1.  Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 22г от ЗОП 
§2. Вътрешните правила подлежат на актуализация и допълване при промяна 

на нормативната уредба , касаеща обществените поръчки. 
§3. Вътрешните правила влизат в сила, считано от 01.07.2015 г. 


