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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. С тези Вътрешните правила се уреждат: 

• Условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на 
обществени поръчки от Тракийски университет гр. Стара Загора; 

• Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане 
на обществените поръчките от Тракийски университет гр. Стара Загора. 

• Редът за отчитане на извършената работа от служителите, контролиращи 
и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез оказване на съдействие на 
изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на договорите. 
 
2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки, 
осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект. 
 
3. Вътрешните правила включват: 

• Отговорностите на длъжностните лица и структурни единици в процеса на 
стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

• Доказване на необходимостта от строителство, доставка, осъществяване на 
услуга или провеждане на конкурс за проект; 

• Ред за стартиране и провеждане на процедури. 
 
4. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по 
изпълнението на дейностите, включени в нея. 
 
5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на: 

• Закон за обществените поръчки /ЗОП/; 
• Правилник за прилагане на ЗОП /ППЗОП/; 
• Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/; 
• Търговски закон /ТЗ/; 
• Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/ 
• Закона за висшето образоване /ЗВО/ 

 
6. Основните принципи за възлагане на обществени поръчки са: 

• Публичност и прозрачност – важна гаранция за функциониране на всички 
останали принципи и за осъществяване на обществен контрол върху процедурите; 

• Свободна и честна конкуренция – ефективност при разходването на 
бюджетните и извънбюджетните средства; 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация – еднакви условия за 
достъп и равностойно третиране на кандидатите и участниците в процедурата 
 
7. (1) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в закона, се 
прилагат задължително за: 

• За строителство  - над 2 150 000 лева без ДДС 
• За доставки – над 180 000 лева без ДДС 
• За услуги – над 110 000 лева без ДДС 
• За конкурс за проект – над 110 000 лева без ДДС. 

(2) За възлагане на обществени поръчки под праговете в ал. 1 се прилагат разпоредбите на 
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 
 



 
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки  

Тракийски университет град Стара Загора  3

(3) За условията и реда за избор на изпълнител по чл. 2 от Наредбата за възлагане на 
малки обществени поръчки се прилагат правилата в Глава Четвърта от настоящите 
Вътрешни правила. 
 
8. Не са обект на обществени поръчки научните изследвания и експерименталните 
разработки, когато са налице заедно следните предпоставки: 
- финансиране на извършване на услугата изцяло от Възложителя и 
- ползите от научните изследвания и разработки не остават изцяло за Възложителя при 
извършване на неговата дейност. 
 
9. Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно 
разходване на бюджетни средства, както и публичност и прозрачност в дейността по 
планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки от Тракийски унивреситет гр. 
Стара Загора. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 
10. Ректор – Възложител на обществени поръчки: 

(1). Отговаря за цялостна защита на интересите на Тракийски университет гр. Стара 
Загора и упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за малките 
обществени поръчки; 

(2). Подписва Заповед за упълномощаване на Декан или Директор на структурно 
звено при Тракийски университет за провеждане на процедура по ЗОП и НВМОП. Това са 
процедури, чийто предмет на поръчка касае само съответното структурно звено и Ректора 
преценя дали да издаде Заповед за упълномощаване. 

(3). В случаите на ал. 2 Ректора подписва Заповед за упълномощавне както и 
определя състава на комисията за отваряне и разглеждане на постъпилите оферти, 
Договора с избрания изпълнител на обществена поръчка. 

Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с 
цел заобикаляне на закона. 

(4). Подписва всички писма до Декани/Директори и Главни счетоводители на 
структурните звена, относно необходимата информация за провеждането на обществените 
поръчки. 

(5). Подписва Решение за откриване на процедурата и утвърждава изготвената 
документация и обявлението за обществената поръчка съгл. изискванията на ЗОП и 
НВМОП; 

(6). Подписва заповедта за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране 
на постъпилите предложения и определя срока за приключване работата на комисията; 

(7). Подписва заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения; 
(8). Утвърждава протокола от работата на комисията, назначена за отваряне и 

оценка на постъпилите предложения; 
(9). Подписва Решението за класиране и определяне на изпълнител/и на 

обществената поръчка, респективно – Решението за прекратяване на процедурата; 
(10). Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка. 
(11). Подписва поканите за участие при ограничена процедура и процедури на 

договаряне по ЗОП и НВМОП; 
(12). Подписва писмата за уведомяване на участниците в процедурата по 

процедурни въпроси; 
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(13). Подписва всички документи, които се изготвят във връзка с откриването, 
провеждането и приключването на обществените поръчки по ЗОП и НВМОП и които се 
изпращат до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и Редакцията 
на Държавен вестник. 

(14). Подписва Годишен статистически доклад по образец за информация, отнасяща 
се за обществените поръчки  за предходната календарна година. 
 
11. Декан/Директор на структурно звено при Тракийски университет: 

(1). Одобрява мотивирани доклади до Ректора за необходимостта от закупуване на 
ДМА, материали и др., в зависимост от разполагаемите средства по съответните парагрфи. 

(2). Подписва всички справки и инфирмация относно провеждането на обществени 
поръчки, касаещи съответното структурно звено. 

(3). Преди сключване на договора за възлагане на поръчката, подписва същия  като 
лице, представляващо звеното, за което тя е предназначена. 
 
12. Организатор обществени поръчки: 

(1). Подготвя и представя за подпис на Възложител всички писма до 
Декан/Директор и Главен счетоводител, относно информация необходима или касаеща 
обществените поръчки; 

(2). Изготвя Решението за откриване, обявлението и документацията при 
обществена поръчка; 

(3). Изготвя Документацията на всяка обществена поръчка: пълно описание 
предмета на поръчката; технически спецификации; показателите, относителната им 
тежест и методиката за определяне на комплексната оценка; условия за изготвяне и 
съдържание на офертите образец на оферта; 

(4). Изготвя поканата до участниците при избора им, чрез събиране на не по-малко 
от три оферти; 

(5). Подготвя придружителните писма към документите в ал. 1 за изпращане към 
Агенцията по обществени поръчки и Държавен вестник за публикуване; 

(6). Изготвя проект на заповед за назначаване  на комисия за отваряне и 
разглеждане на постъпилите оферти и представя за определяне на състава й от Ректора; 

(7). Изготвя цялата документация за работата на комисията – декларации за 
попълване от членовете, води протокола от работата на комисията, попълва протоколните 
листи за всеки кандидат/участник за подадената от него оферта; 

(8). Изготвя проект на решение, което се подписва от Възложителя с отстранените 
участници, определяне класирането и определяне изпълнителя/лите на обществената 
поръчка. 

(9). Изготвя поканата за сключване на договор от проведена обществена поръчка и 
представя за подпис на Възложителя. 

(10). Представя за съгласуване от юрист договора, който трябва да се сключи за 
изпълнение на обществената поръчка. 

(11). Води цялата кореспонденция и осъществява всички контакти с участниците 
във връзка с провеждането на отделната обществена поръчка. 

(12). Изготвя и изпраща до Агенцията по обществени поръчки и Държавен вестник 
всички документи във връзка с откриването и провеждането на обществената поръчка, 
избора на изпълнител, сключването на договор, отчитане стойността на договор.  

(13). До 31.03. всяка година изпраща предварителна информация за всички 
процедури  за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови 
споразумения, които Възложителя възнамерява да открие през съответната година. 

(14). Събира информация от всички структурни звена, отнасяща се до изпълнението 
на обществените поръчки. 
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(15). В срок до 28 февруари на всяка година, следваща отчетната възложителят 
изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на 
Агенцията по обществени поръчки, за всички малки обществени поръчки, реализирани 
при условията на чл. 2.  

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

13. Преди обявяване на всяка обществена поръчки се проверява наличието на финансов 
ресурс по съответния бюджетен параграф за обезпечаване на доставката, строителството 
или услугата. 
 
14. Поръчките за доставки, услуги, строителство, които не са периодични и постоянни, се 
инициират по искане на съответното звено, придружено с  доклад, одобрен от 
Декан/Директор за необходимостта от изпълнение на поръчката, с указание за 
предназначението на поръчката и  наличие на финансов ресурс. 
 
15. Докладите трябва да се представят за одобрение на Ректор - Възложителя на 
обществени поръчки. 

 
16. Докладите се резолират от Ректора до Организатор обществени поръчки, който 
анализира и сводира информацията в тях, след което определя начина на обявяване на 
обществената поръчка. 

 
17. Всяко структурно звено заплаща за собствена сметка стойността на предназначената за 
него  поръчка или част от нея. Стойността на поръчката се определя в сключения договор. 
 
18. Заедно с Решението за откриване на процедурата и Обявлението до Агенцията по 
обществени поръчки и Държавен вестник се изготвя документацията за всяка обществена 
поръчка. 

 
19. Според вида и характера на предмета на обществена поръчка се определя критерия за 
оценка на постъпилите предложения – най-ниска предложена цена или икономически най-
изгодна оферта. Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, 
задължително в документацията се определят показателите, относителната им тежест и 
методиката за определяне на оценката на всеки показател. 

 
20. Определя се цената за продажба на документацията. До крайния срок, определен в 
Обявлението документацията се продава от касата. 

 
21. В деня определен за отваряне на постъпилите оферти, Възложителя издава Заповед за 
определяне състав на комисия, която да отвори, разгледа, оцени и класира офертите. В 
Заповедта са посочва място за заседанието на комисията и срока, в който тя трябва да 
приключи работата си и предаде готовия подписан от всички членове протокол на 
Възложителя за утвърждаване. 

 
22. След утвърждаване на протокола, Възложителя издава мотивирано Решение за 
определяне изпълнител на обществената поръчка, което се изпраща до всички участници в 
процедурата. 
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23. След изтичане на срока за обжалване на решението за възлагане на обществената 
поръчка и в случай, че в този срок не е постъпила жалба или в жалбата няма искане за 
налагане на временна мярка „спиране на решението” или искането е оставено без 
уважение с влязъл в сила акт,  до избрания за изпълнител се изпраща покана за сключване 
на договор. 

 
24. Договорът за възлагане на обществената поръчка  се съгласува с юрист, 
гл.счетоводител на ТрУ гр.Стара Загора, Ръководител и Гл.счетоводител на звеното, за 
което е предназначен и след подпис от изпълнителя , се представя за подпис на 
Възложител. Всеки договор се изготвя в три екземпляра: един за Доставчик/Изпълнител, 
един към документацията на обществената поръчка и един за регистъра на договорите. 

 
25. Договорът се подписва от страна на Тракийски университет гр. Стара Загора от Ректор 
и Главен счетоводител. Когато поръчката е за конкретно структурно звено, договора се 
подписва от Ректор, Декан/Директор и Главен счетоводител на съответното структурно 
звено. Договорът се подписва от страна на Тракийски университет гр.Стара Загора след 
представяне на документите, посочени в чл.42 от ЗОП. 
 
26. При извършване на плащанията по сключения договор за възлагане на обществената 
поръчка, Главния счетоводител и финансовия контрольор проверяват съответствието на 
извършвания разход с поетото задължение. 

 
27. В седем дневен срок от сключване на договора се изпраща Информация по образец до 
Агенцията по обществени поръчки. 

 
28. След приключване действието на договор с периодични заявки се изпраща 
Информация по образец до Агенция по обществени поръчки, относно стойността на 
изпълнения договор за обществена поръчка. 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЧЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 
29. Възложителя не провежда процедура, но събира не по-малко от 3 оферти при малки 
обществени поръчки със следните стойности без ДДС: 

• за строителство - над 45 000 лв. до 200 000 лв. ; 
• за доставки - над 15 000 лв. до 50 000 лв.; 
• за услуги - над 15 000 лв. до 50 000 лв. 

 
30. Офертите трябва да съдържат техническо и финансово предложение. 
 
31. Възлагането на поръчките с не по – малко от 3 изискани оферти се провежда както 
следва: 

(1). Изготвя се писмен доклад от съответното структурно звено, съгласуван с 
Декан/Директор до Ректора за одобрение, съдържащ: 

• Обосноваване необходимостта от извършване доставката, услугата или 
строителството; 

• Средствата предвидени за финансиране; 
• Прогнозна стойност на поръчката; 
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(2). След одобряване на доклада от Ректор, той издава заповед за стартиране на 
малката обществена поръчка. 

Със Заповедта се определя: 
- предмета на строителството, доставките или услугите; 
- изискванията към обекта по т. 1, а когато е приложимо - и количеството или 

обема; 
- показателите за избор и методиката за оценка - когато изборът не се извършва на 

база "най-ниска цена"; 
- други изисквания; 
- длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите. 
(3). Заповедта ведно с цялата събрана документация се предава на Организатор 

обществени поръчки за изготвяне на покана до минимум трима участника 
В поканата се посочва - наименование и адрес на възложителя; описание на 

предмета на строителството, доставките или услугите; изискванията към обекта, а когато е 
приложимо - и количеството или обема; показателите за избор и методиката за оценка - 
когато изборът не се извършва на база "най-ниска цена"; срок за получаване на офертите; 
искане за определяне срок на валидност на офертите. 

(4). Офертите могат да се събират под формата на - писмени предложения, 
изготвени в отговор на покана на възложителя, или официални каталози или предложения, 
публикувани в интернет или в печатни издания. 

(5). При събиране на оферти по чл. 2, ал. 1 възложителят може да използва 
всякакви способи - изпращане на писмени покани до конкретни лица, публикуване на 
покана в печатно издание или в интернет, набавяне на каталози, проучване в интернет и 
др. 

(6). На разглеждане и оценка подлежат само оферти, които са събрани по един и 
същ способ. 

(7). При изготвяне на покана за извършване на строително-монтажни работи, 
Възложителя определя гаранция за изпълнение на договора. Тя е в размер до 5% от 
прогнозната стойност на работите и се възстановя след цялостното изпълнение на 
договора. 

(8). Длъжностните лица определени от Възложителя да участват в комисията, 
съставят протокол за събирането, разглеждането и оценката на офертите, който съдържа 
най-малко следната информация: 

- датата на отваряне на офертите;  
- брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат; 
- резултатите от разглеждането и оценката на офертите; 
- предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано 

предложение за преустановяване избора на изпълнител; 
- имената и подписите на длъжностните лица 
(9). Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване. 
(10). След утвърждаване на протокола, Възложителя подписва Заповед за 

определяне на изпълнител на малката обществена поръчка. 
(11). Изготвя се договор, който се съгласува от юрист. Всеки договор се изготвя в 

три екземпляра: един за Доставчик/Изпълнител, един към документацията на 
обществената поръчка и един за регистъра на договорите. 

(12). След като се подпише от Доставчик/Изпълнител, се представя за подпис на 
Възложител и се извежда в регистъра на договорите. 

(13). Договорът се подписва от страна на Тракийски университет гр. Стара Загора 
от Ректор и Главен счетоводител и се съгласува от юрист. Когато поръчката е за конкретно 
структурно звено, договора се подписва от Ректор, Декан/Директор и Главен счетоводител 
на съответното структурно звено. 
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(14). При извършване на разплащането с избрания изпълнител Главния 
счетоводител и финансовия контрольор проверяват съответствието на извършвания разход 
с поетото задължение. 

 
32. В срок до 28 февруари на всяка година, следваща отчетната възложителят изпраща 
обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по 
обществени поръчки, за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на 
чл. 2.  

 
33. Информацията се изготвя от Организатор обществени поръчки, след което се подписва 
от Възложителя. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 
 

34. (1). Контролът по изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка 
се осъществява от лицето/лицата, определен/и от Ректора за всеки конкретен случай 
отделно, Главен счетоводител, Финансов контрольор, ръководителя на звеното, за което е 
предназначена/и поръчката/ите. 

 (2) За всеки конкретен договор Ректора може да възлага контрола по изпълнението 
му на определения отговорен служител, провел процедурата или друг служител от 
съответното звено, в зависимост от предмета на договора. 

(3) Главният счетоводител отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на 
договорите, като следи за наличието на вземания и задължения по тях, като главници, 
лихви, неустойки и други финансови задължения и тежести. Той се счита за уведомен за 
сключването на договора от момента в който положи подписа си под него. 

 
35 (1) Декани /директори на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара 
Загора упражняват контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки 
сключени за съответното структурно звено. 

(2) За всеки конкретен договор лицата по ал.1 могат да възлагат контрола по 
изпълнението му на определения отговорен служител, провел процедурата или друг 
служител от съответното звено, в зависимост от предмета на договора. Превъзлагането на 
контрола по изпълнение на договорите не освобождава Ръководителите на структурните 
звена от отговорност. 

 
36.(1) Контролът по изпълнението на договорите за обществени поръчки обхваща всички 
клаузи по изпълнението им като срокове, суми, количества, контрол на качеството на 
продукта и проверка за съответствие с утвърдените технически спецификации. 

(2) Лицето, упражняващо контрол по договора следи и за своевременното 
изпълнение на задължения, поети с договори и от страна на Възложителя, като чрез 
използване на вътрешно организационни връзки обезпечава точното и навременно 
изпълнение и от негова страна. При необходимост и когато това е заложено в договора 
лицето осигурява съдействие от страна на Възложителя.  

(3)  Лицето упражняващо контрол има свобода да използва по целесъобразност 
всички подходящи методи и средства за упражняването му, които не са в противоречие със 
сключения договор и не препятстват оперативната самостоятелност на изпълнителя. То 
може по всяко време от изпълнението на договора да упражнява действията по контрола на 
изпълнението на договор. 



 
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки  

Тракийски университет град Стара Загора  9

 
37. След приключване на изпълнението по договора, гаранцията за изпълнение се 
освобождава. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ 

  
38. Организатор обществени поръчки съставя пълно досие на всяка проведена обществено 
поръчка, в което се включват: 

(1). Всички документи, съставени от откриване на процедурата до сключването на 
договора, включително документите, изискуеми при сключване на договора. 

(2). Уведомленията до регистъра по обществени поръчки към Агенцията по 
обществени поръчки. 

(3). Офертите на участниците и заявленията за кандидатстване. 
(4). Предявените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и 

постановените решения. 
(5). Екземпляр от сключения договор. 
(6). Поканите до кандидатите в случаите на възлагане на малки обществени 

поръчки в условията на чл. 2 от НВМОП. 
(7). Цялата кореспонденция с участниците по време на провеждането на 

обществената поръчка. 
 

39. Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в съответствие със сроковете 
определени в чл. 58а, ал. 6 от ЗОП. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите 
Вътрешни правила се възлагат на доц.д-р Иван Въшин – зам.ректор на Тракийски 
университет гр. Стара Загора. 
§2. Тези Вътрешни правила се приемат на основание чл. 8, ал. 7 от ЗОП 
§3. Настоящите вътрешни правила подлежат на актуализация и допълване. 
§4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им. 
 
 


