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На основание чл. 46, ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 244, ал. 1 от ЗОП

УТВЪРЖ ДАВАМ:

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в СО - 
Район „Средец“, които регламентират:

- прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на 
датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

- планиране провеждането на обществените поръчки, като се отчете времето за 
подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;

- определяне на служителите, отговорни за подготовката на поръчките и реда за 
осъществяване на контрол върху тяхната работа;

- получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и 
реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на 
подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за 
провеждане на преговори и диалог, както и на журито;

- сключване на договорите;
- проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на 

резултатите от тях;
- действията при обжалване на процедурите;
- провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с 

управлението на цикъла на обществените поръчки;
- документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
- архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на 

обществените поръчки;
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- поддържане на профила на купувача и профила на възложителя на 
Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Настоящата заповед отменя заповед № РСЦ160РД09-298/22.11.2016г. на кмета 
на СО- район „Средец“.

Вътрешните правила се прилагат за всички длъжностни лица, които са пряко 
ангажирани в съответната процедура по възлагане на обществена поръчка.

Препис от заповедта, ведно с вътрешните правила да бъдат сведени до знанието 
на заместник-кмет на СО район "Средец", главен архитект, финансов контрольор, чрез 
всички началници на отдели до всички служители в администрацията.

Настоящите вътрешни правила да бъдат публикувани на официалната страница 
на СО-район „Средец“, „Профил на купувача“.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Борислав 
Примов- Секретар на СО-район „СредеуДг—

Съгласувал:
Борислав Примов
Секретар на СО-район „Средец^

Изготвил:
Ваня Мичева 
Началник на отдел „ПИО 
05.08.2021 г.

Личните данни са заличени съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 ■
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