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представляващ сдружението, организира и провежда процедури по възлагане на 

обществени поръчки и сключва договори с лицата, определени за изпълнители. 

(2) Изпълнителният Директор на.МИГ Тервел-Крушари е пряко 

отговорен за подготовката на документацията, свързана с обществените поръчки  

и контрола върху изпълнението на сключените договори. Той е отговорен и 

докладва пред Управителния съвет и/или Председателя на УС за предприемане на 

действия в съответствие с настоящите вътрешни правила и Устава на 

сдружението и ЗОП. 

II. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Чл.3 (1) До 10 ноември на календарната година МИГ планира и подава в МЗХ 

заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следваща/ти календарна/и 

година/и по образец (приложение 5 от Наредба 23). След одобрението на бюджета на 

МИГ от МЗХ, в съответствие с одобрените допустими дейности и допустими 

разходи, се определя вида на възлагане на обществените поръчки при спазване на 

изискванията на ЗОП  

(2) Изпълнителният директор определя вида на обществените поръчки, чрез 

които ще се възлагат отделните дейности в одобрения бюджет, в зависимост от 

стойностите им и наличието на идентични или сходни (систематично свързани) 

дейности през целия период, за който е одобрен бюджета (година или повече), 

независимо дали ще се възлагат с обща или отделни поръчки.  

(3) Подготовката на документацията или поканата за възлагане на обществена 

поръчка се извършва във времето в съответствие с графика на планираните дейности 

в одобрения бюджет по проекта, като се инициира от Изпълнителния директор. 

Чл.4 (1) Обществените поръчки по ЗОП се възлагат чрез провеждане на 

открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на 

договаряне. 

(2) По реда на глава осем "а" от ЗОП се възлагат обществени поръчки за 

доставка или услуги със стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. и за строителство - от 

60 000 до 264 000 лв. без ДДС. 

(3) За обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги със стойност от 

5000 лв. до 20 000 лв. МИГ е длъжна да проведе процедура за избор на изпълнител за 

доставка на стоки или услуги с три оферти, в случай че не е провела процедура за 

избор на изпълнител по ЗОП или по реда на ал.2. 

(4) За възлагане на поръчките за доставка на стоки и/или услуги със стойност 

под 5000 лв. и над 500 лв. МИГ Тервел-Крушари отправя покана за оферта към 

подходящи изпълнители и сключва писмен договор.  

III. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП 

ИЛИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Чл.5 Документацията за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, 

която предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осем „а“ от 

ЗОП чрез публична покана. 

Чл.6 (1) Екипът по прилагане на СМР изготвя пълно описание на обекта на 

услугата или доставката, съобразени с изпълнение на целите на проекта, включващо: 

1. пълни технически спецификации — когато се прилагат български 
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стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски 

технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически 

еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите „или 

еквивалентно" ; 

2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, 

отнасящи се до проектирането, метода на изчисления и изпълнение на 

строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите „или 

еквивалентно"; 

3. работни характеристики или функционални изисквания, които 

позволяват точно определяне на обекта на поръчката; 

4. определят категорията стоки съгласно номенклатурата на Общия 

терминологичен речник, а категорията услуги  - съгласно Приложение №2 към ЗОП; 

5. когато възложителят е предвидил изискване за опазване на околната 

среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални 

екоетикети. 

(2) Техническите спецификации не могат да се определят чрез посочване на 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на 

поръчката да се пише точно и разбираемо, се допуска подобно описание, като 

задължително се добавят думите „или еквивалентно". 

(3) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен 

достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават 

необосновани пречки пред конкуренцията. 

(4) За изготвянето на техническите спецификации Изпълнителния директор на 

МИГ може да вземе решение за привличането на външни експерти, притежаващи 

нужните знания и умения. 

Чл.7 (1) Изпълнителният директор на МИГ определя експерт/ експерти за 

подготовка на тръжната документация или публичната покана. За целта могат да се 

привличат и външни за сдружението експерти, притежаващи необходимите 

квалификация и опит. 

(2) Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има 

задължително съдържание по чл.28 от ЗОП, което включва: 

- решение за откриване на процедура по ЗОП; 

- обявление за обществена поръчка по образец или покана за участие; 

- пълното описание на предмета на поръчката;  

- технически спецификации, съобразно заданието; 

- минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите; 

- методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато 

критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

- образец на офертата, както и указание за подготовката й със списък с 

необходимите документи, образци на декларации и други такива, ако 

се изискват; 

- проект на договор. 

(4) Изготвената документация за възлагане на обществена поръчка по реда на 

глава Осем „а" от ЗОП включва: 

- заповед за провеждане на избор на изпълнител за възлагане на 

обществената поръчка чрез публична покана, която утвърждава 
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документацията за възлагане и определя и състава на комисията, които 

да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти; 

- публична покана по образец: и приложенията към нея. В нея не може да 

се определят изисквания към финансовото и икономическото 

състояние на участниците; 

- технически спецификации, съобразно заданието; 

- методика за оценка на офертите, съобразно заданието, когато 

критерият за оценка е ..икономически най -изгодна оферта"; 

- образец на техническо предложение; 

- образец на ценово предложение; 

- проект на договор. 

(5) За поръчки със стойности под праговете, определени в чл.14 ал. 5 от ЗОП 

се изготвя покана за предоставяне на оферта/и, която може да се подписва и от 

Изпълнителния директор. 

Чл.8 (1) След изготвянето на документацията или публичната покана за 

избор на изпълнител, изпълнителният директор на МИГ осъществява контрол за 

нейната законосъобразност, пълнотата и съответствие със ЗОП, вътрешните 

правила и относимите към предмета на процедурата нормативни актове. 

(2) След извършване на контрол съгласно ал.1, документацията (в случая на 

чл.4 ал.1) или поканата (в случая на чл.4 ал.2) се предоставя на Председателя на УС за 

одобрение и издаване на заповед, с което се дава ход на процедурата за избор на 

изпълнител на обществената поръчка. 

IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП 

Чл.9 (1) Предвид одобрените бюджети на МИГ Тервел-Крушари от страна на 

МЗХ и прогнозните стойности на всяка една процедура, включена в одобрения 

бюджет и разпоредбите на ЗОП, възлагането на обществени поръчки от сдружението 

ще се извършва основно по реда на глава Осем „а" от ЗОП или с покани за оферти. 

(2) В случаите на възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 

Изпълнителният директор подготвя проект на Заповед за определяне на условията 

на поръчката, която включва състава на комисията за получаване, разглеждане и 

оценяване на офертите и срок за приключване на работата, както и проект на 

публичната покана и на приложенията към нея, които се утвърждават със заповедта. 

Чл.10 (1)  След подписване на Заповедта от Председателя на УС, 

подписаната публична покана се публикува на Портала на обществени поръчки и 

в Профила на купувача, и се посочва публичен достъп до нея, не по-кратък от 7 

работни дни, който започва да тече от деня, следващ деня на публикуване на 

поканата в профила на купувача. 

 (2) Публичната покана се публикува на Портала за обществени поръчки с 

електронен подпис от упълномощен потребител, след което се публикува същия ден 

в „Профила на купувача“; 

(3) Публичната покана се изпраща в същия ден и до средствата за масово 

осведомяване - Българска телеграфна агенция, три печатни издания и трима 

лицензирани радио - телевизионни оператори, като се прави разпечатка с 

електронните адреси на адресатите на съобщението, които се съхраняват към 

документите по процедурата. 
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(4) По преценка на Възложителя публичната покана може да бъде изпратена 

до избрани от него лица, без да се променят условията по нея. В съобщението не 

може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на 

портала. 

Чл.11 (1) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на 

срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия календарен 

ден публикува в „профила на купувача“ писмени разяснения, като те не се 

изпращат на подалия запитването. 

(2) При промяна на първоначално обявените условия или когато 

необходимостта от възлагане на поръчката отпадне, възложителят оттегля 

публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана 

на Портала за обществени поръчки. Едновременно с това тя се заличава от 

профила на купувача, съответно от интернет адреса, на който е публикувана. При 

промяна на първоначално обявените условия възложителят публикува нова 

покана по посочения ред на Портала за обществени поръчки и в профила на 

купувача. 

Чл.12 (1) До изтичане на срока за получаване на офертите всички желаещи 

могат да подават оферти. Върху плика с офертите се отбелязва поредния номер, 

датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящ 

регистър; 

(2) Не се приемат и незабавно се връщат оферти за участие, които са 

получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които 

са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.  

(3) Приетите оферти се съхраняват в шкаф в офиса на МИГ Тервел - 

Крушари до датата на първото заседание на комисията за провеждане на 

процедурата, когато се предават на Председателя на комисията. 

Чл.13.(1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва 

по ред, определен с настоящите вътрешни правила, от назначена от него комисия. 

В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката. 

(2) След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП., а именно че: 

1. не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с 

посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 

управителни или контролни органи; 

2. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената 

поръчка. 

3. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите 

спецификации и в методиката за оценка на офертата. 

Чл.14 (1) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средства за масово осведомяване. Датата, часа и мястото за 

отваряне се обявяват в публичната поканата – в поле „допълнителна информация“. 

(2) По време на публичната част от заседанието си комисията извършва 

следните действия: 
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4. отваря офертите по реда на тяхното постъпване и регистриране; 

5. оповестява пред присъстващите участници предлаганите цени на 

всички участници; 

3. предлага по един представител от присъстващите да подпише 

техническите и ценовите предложения. 

(3) С изпълнение на дейностите по ал.2 приключва публичната част от 

заседанието, след което комисията продължава работата си на закрито заседание. 
 

Чл.15 (1) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и 

проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в 

публичната покана и документацията за участие към нея.  

(2) В случай, че при преглед на представените от участниците документи към 

офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовности в 

представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, 

отнасящи се до качествата на участниците, комисията уведомява с писмо 

съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на 

пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на 

писмото от конкретния участник.  

(3) Възможност за представяне на документи по ал.2 може да се прилага 

еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или 

несъответствие с изискванията на възложителя.  

(4) По реда на ал.2 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в 

техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.  

(5) Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден 

участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по ал.2 и въз 

основа на допълнително представените от него документи.  

(6) Документите, които се представят от участниците в срока по ал. 2 могат 

да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния 

срок за подаване на оферти.  

Чл.16 По всяко време в хода на работата си комисията има право:  

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица;  

2. да изисква от участниците:  

а) разяснения за заявени от тях данни, вкл. съдържащи се в техническото 

и/или ценовото им предложение;  

б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, вкл. от техническото 

и/или ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за 

промяната им.  

 Чл.17 (1) Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че 

офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в 

публичната покана и документацията за участие към нея, констатираните 

несъответствия се посочват в протокола на комисията и по-нататъшното 

разглеждане на офертата се преустановява.  

(2) Оферти на участници, за които са установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, които не могат или не са били отстранени, не 

подлежат на оценяване.  
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(3) В хода на работата си комисията няма право да прилага правилото по чл. 

70 от ЗОП (за искане на обосновка на цената когато е с повече от 20 на сто по-ниска 

от средната стойност на предложенията на останалите участници).  

Чл.18 Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на 

обществената поръчка, длъжностните лица предлагат на възложителя 

преустановяване на избора на изпълнител, за което излагат съответни мотиви.  

Чл.19 (1) Комисията съставя един общ протокол за работата си, в който 

отразява последователно всички извършени действия (независимо в колко 

заседания е работила) и взети решения, както и мотиви за тях. Протоколът 

завършва с предложение за класиране на участниците, въз основа на резултатите от 

оценяването на офертите  

(2) Протоколът се предава на Председателя на УС за утвърждаване. 

(3) Председателят на УС има право в срок от 3 дни да се произнесе по 

протокола в една от следните форми: 

1. утвърди протокола на комисията с полагане на подпис върху него за 

„утвърдил”;  

2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на 

установени в хода на работата й пропуски и/или нарушения.  

(4) Утвърденият протокол, в един и същи ден в рамките на 3 дни от 

утвърждаването му, се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

(5) Писмата за уведомяване на участниците се подписват от Изпълнителния 

директор. 

Чл.20 (1) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в 

случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с 

техническите изисквания. 

(2) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, не бъде 

получена нито една оферта, Изпълнителният Директор предлага на Председателя 

на УС да бъде публикувана повторно публична покана или да бъдат проведени 

преки преговори с избран от него изпълнител. 

(3) Преговорите се водят от лицата, определени в комисията, която 

съставя протокол, в който се отразяват постигнатите резултати. Преговорите не 

могат да водят до промяна на техническите спецификации, проекта на договор и да 

надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка, които са били обявени 

първоначално в публичната покана. 

Чл.21 (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник. 

(2) При сключване на договор определеният за изпълнител представя 

следните документи: 

1. 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, и 

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 

(3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор 

при условията на ал.1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, 
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когато участникът, който е имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не представи някой от документите по ал. 2; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

 

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА ИЛИ  

УСЛУГА НА СТОЙНОСТ ПОД ПРАГОВЕТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В 

ЧЛ.14, АЛ.5 ОТ ЗОП 
 

Чл.22 (1) За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 5 МИГ Тервел-Крушари 

може да не провежда процедура по ЗОП, като: 

1. За обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги със стойност от 

5000 лв. до 20 000 лв. МИГ е длъжна да проведе процедура за избор на изпълнител за 

доставка на стоки или услуги с три оферти. Офертите се събират чрез отправено 

запитване за оферти към подходящи фирми, като изборът на изпълнител се 

извършва по критерий „най-ниска предложена цена”. 

2. За възлагане на поръчките за доставка на стоки и/или услуги със стойност 

под 5000 лв. и над 500 лв. МИГ Тервел-Крушари отправя запитване за оферта към 

подходящи изпълнители и сключва писмен договор.  

Чл.23 Запитването за оферти съдържа минимум следната информация: 

1. наименование и адрес на възложителя; 

2. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество 

или обем; 

3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката; 

4. адресат, до когото се отправя поканата; 

5. срок за получаване на оферта. 

Чл.24 (1) Офертата по предходния член трябва да съдържа най-малко: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 

2. предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя;  

3. ценово предложение; 

4. срок на валидност. 

(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 

Чл.25 (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се 

извършва от членове на екипа на МИГ, определени от изпълнителния директор. 

(2) В състава по ал.1 не се включват членове на екипа, за които са налице 

обстоятелствата по чл.35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, без това да се удостоверява с 

декларации. 

(3) В случая на възлагане на обществена поръчка по 3 оферти оценяващите 

съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на 

възложителя (Председателя на УС) за утвърждаване. 

Чл.26 В случаите по чл.22 възложителят сключва писмен договор с 

определения за изпълнител, както при избора на изпълнител с процедура или 

публична покана. 
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VI СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Чл.27 Възложителят сключва писмен договор, който включва всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник. 

Чл.28 (1) Договорите се изготвят от екипа, без да се различават от 

публикуваните в обявата или поканата и се представят за подпис на 

председателя на УС на МИГ Тервел-Крушари веднага след като са получени 

изискуемите документи за подписването му (при публична покана и при избор по 

три оферти няма обжалване). 

(2) Сключеният договор се регистрира с номера на обществената 

поръчка, която се състои от номера на изпълнявания договор по ПРСР (РД50-97 

за програмния период 2007-2013), вид на поръчката (U- за услуга, D– за 

доставка и W– за строителство), хронологично поредния номер на поръчката и 

номера на обособената позиция (Лот-Х), разделени с наклонени черти. 

(3) Договорите се сключват в два еднообразни екземпляра, от които един 

за Изпълнителя и един за Възложителя. 

(4) Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 

22б, ал.3 ат ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. 

(5) Изпълнителният Директор подготвя и изпраща до агенция по 

обществени поръчки за вписване в Регистъра информация за сключени 

договори, за изпълнени договори, за прекратени договори и във всички други 

случаи, когато това е предвидено в нормативен акт. 

VII. ОБЖАЛВАНЕ 

Чл. 29 (1)  При постъпила жалба по чл.120 от ЗОП (при публична покана 

не може да има обжалване), Изпълнителният директор уведомява незабавно 

Председателя на УС на МИГ Тервел-Крушари. 

(2) Длъжностните лица по указание на юрист, определен от 

изпълнителния директор, представят всички документи, свързани с възлагане на 

обжалваната поръчка, както и становище по изложените в жалбата 

съображения в указания срок от органа, компетентен да разгледа жалбата. 

(3) Изпълнителният директор незабавно уведомява Председателя на 

УС за всяко действие, бездействие или решение, както и за всяка наложена 

обезпечителна мярка във връзка с жалбата. 

(4) Процесуалното представителство по образуваните дела ще се 

осъществява от упълномощен от Председателя на УС юрист. 

VIII. СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОСИЕТАТА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Чл. 30 (1) Офертите се приемат в офиса на МИГ Тервел-Крушари от 

техническия асистент, който отбелязва върху плика с офертата датата и часа на 

получаването, записва името на кандидата и посочените данни във входящ 

регистър и издава документ с входящ номер на приносителя.  

(2) Регистърът съдържа: 

1. обект на обществената поръчка (в заглавието); 
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2. кандидат за участие в процедурата; 

3. входящ номер и дата на получаване: 

4. подпис на получателя. 

Чл.31 (1 )  Експертът СМР и асистентът съставят досие за всяка 

обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана. 

(2) Досието за обществена поръчка съдържа: 

1. Заповедта за откриване на процедурата или публичната покана; 

2. Обявлението или Публичната покана и документацията за участие към 

тях; 

3. Оригиналите на подадените оферти на кандидатите; 

4. Протокол от работата на длъжностните лица по оценка на офертите; 

5. Сключения договор и приложенията към него, заедно с оригиналите на 

документите, представени от определения за изпълнител участник преди 

сключване на договора; 

6. Приемо-предавателни протоколи; 

7. Копие от счетоводни документи, въз основа на които е извършено 

плащането.  

 (3) Досиетата за обществени поръчки се съхраняват в съответствие със 

сроковете, определени в ЗОП след приключване изпълнението на договора в 

архива на МИГ Тервел-Крушари. 

IX КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. МОНИТОРИНГ 

Чл.32 Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или 

строителство се извършва от изпълнителния директор или назначено от него 

длъжностно лице, в чиито задължения по контрола на изпълнението влиза: 

1. Да следи за спазването на срока за изпълнение на договора; 

2. Да проверява докладите на изпълнителите; 

3. Да проверява съответствието на изпълнението с техническите 

спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри 

в зависимост от предмета и клаузите по договора; 

4. При констатиране на неточно изпълнение на задълженията по договора 

от страна на изпълнителя, да състави протокол и определи подходящ срок 

за отстраняване на нередностите. 

(2) Приемането на изпълнението се оформя в Констативен протокол, в 

който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, 

и се определя подходящ срок за отстраняването им.  

(3) Протоколът се оформя двустранно с подпис на Изпълнителния директор 

или Председателя на УС и подпис на упълномощен представител на изпълнителя. 

 Чл.33 (1) Счетоводителят отговаря за изпълнението на финансовите 

клаузи на договорите, като следи за наличието на вземания и задължения по тях. 

(2) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се 

осъществяват от счетоводителя, в предвидените в тях срокове, след представяне и 

проверка на фактурите за съответствие с указанията в договора, както и представяне 

на подписан констативен протокол, удостоверяващ изпълнението по договора.  



11 
 

Чл.34 При неизпълнение на клаузи по договора. Изпълнителният директор 

уведомява Председателя на УС и съвместно със счетоводителя и юрист, определен 

от Председателя на УС, предприемат действия за търсене на отговорност. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл.8 „б" от ЗОП за 

определяне на реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в СНЦ 

МИГ Тервел-Крушари. 

§ 2 Настоящите Вътрешни правила са утвърдени от Управителния съвет на МИГ 

Тервел-Крушари. 

§ 3 Изменения и допълнения на настоящите Правила могат да се правят с решение 

на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари. 

§ 4 За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси за възлагане на 

обществените поръчки или при установена непълнота и/или противоречие, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и указанията на АОП, свързани с неговото 

прилагане. 

§ 5 Тези вътрешни правила влизат в сила от 01.10.2014 г. 
 


