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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
ЦЕЛИ
Чл. 1. (1) Целта на настоящите Вътрешни правила е уреждане на взаимодействието между
структурните

звена,

съобразно

структурата

на

„Топлофикация

София”

ЕАД

(Дружеството) при управлението на процеса за ефективно разходване на средства, чрез
възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане
на конкурси за проекти в сферата на приложното поле на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(2) При изпълнение на задълженията си, касаещи цикъла на обществените поръчки,
служителите на дружеството са длъжни да спазват изискванията на:
1. Закона за обществените поръчки;
2. Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
3. Наредба

за

провеждане

на

конкурси

в

устройственото

планиране

и

инвестиционното проектиране;
4. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата
на собственост на общината в търговските дружества;
5. Решенията на Столичен общински съвет;
6. Устава на „Топлофикация София” ЕАД, приет с Решение № 527 по Протокол №
74/07.10.2010г. на Столичен общински съвет;
7. Правилника за устройството и дейността на „Топлофикация София” ЕАД;
8. Настоящите вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки,
провеждани в „Топлофикация София” ЕАД.
9. Относимата към конкретния предмет на поръчката нормативна уредба.
Раздел ІI
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Чл.2. С настоящите Вътрешни правила се определят организацията и дейността на
структурните звена на „Топлофикация София” ЕАД, свързани с:
1. прогнозиране на потребностите от възлагане на доставки, услуги и строителство,
съставяне на график за възлагане на обществените поръчки, включително установяване на
датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
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2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка,
провеждане на процедурите и сключване на договорите, включително сроковете по
производства за обжалване и предварителен контрол на АОП;
3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда за
осъществяване на контрол върху тяхната работа;
4. 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;
5. сключване на договорите;
6. проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на резултатите от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с
управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените
поръчки;
11. поддържане на профила на купувача.
Чл.3. (1) Настоящите вътрешни правила се прилагат по отношение на възлагането на
обществени поръчки в „Топлофикация София” ЕАД, когато обектът на обществената
поръчка попада в приложното поле на ЗОП и целят създаване на условия за
законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и
прозрачност в дейността по провеждане и възлагане на обществени поръчки.
(2) Вътрешните правила се прилагат и при възлагане на обществени поръчки, които са
част от проекти, финансирани по програми или от структурни фондове на Европейския
съюз, освен ако за съответния проект действат специални правила, определени от
контролиращите и координиращи органи по проекта.
(3) Вътрешните правила се прилагат от всички служители на дружеството, които имат
задължения по изпълнение на дейностите, включени в тях.
Раздел III
ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.4. (1) Процесът по прогнозиране и планиране на обществените поръчки се
осъществява при взаимодействие между всички структурни звена в дружеството.
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(2) Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на
обществените поръчки, съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който
възложителят предвижда да осигури.
(3) При прогнозиране на обществените поръчки с периодично или възобновяемо
изпълнение, задължително се вземат под внимание вече сключените договори и
периодите, в които възложителят е обезпечен с необходимото строителство, доставки и
услуги.
Чл.5. (1) В срок до 15 октомври на текущата година всички структурни звена на
дружеството заявяват потребностите си от строителство, доставки на стоки или услуги.
(2) Заявяването на потребностите се извършва чрез попълване на заявка, съдържаща
минимум: описание на предмета, вкл. количество, мярка, обща прогнозна стойност,
технически спецификации, информационни източници за определяне на прогнозната цена,
срок за изпълнение или сключване на договора за обществена поръчка и др. Към заявката
задължително се посочват подробни мотиви за направените предложения.
(3) Заявките се представят в дирекция МТС в рамките на срока по ал.1 на хартиен и
електронен носител.
Чл.6. (1) В срок до 01 ноември на текущата година, дирекция МТС обобщава
информацията за потребностите от провеждане на обществени поръчки за период от 12
месеца на база на подадените заявки от структурните звена и след извършен анализ
относно:
a) наличието на предложения за възлагане на идентични или сходни (систематично
свързани) дейности, които са част от предмета на една обществена поръчка;
б) хода на изпълнението (краен срок, изпълнени обеми и др.) на действащите договори
сключени от „Топлофикация София” ЕАД за периодично повтарящи се доставки и/или
услуги, които предстои да бъдат възложени отново през следващия период;
в) размера на разходите за предходната година за периодично повтарящи се доставки
и/или услуги;
г) необходимостта от корекция (спрямо текущата година) в количествата и/или стойността
на периодично повтарящи се доставки или услуги, които ще бъдат възлагани;
д) възможностите за финансово обезпечаване на заявените потребности.
(2) Преценката по ал.1 може да бъде предшествана от извършване на пазарно проучване,
възложено на служители от дирекция МТС.
(3) При подготовката за възлагане на обществена поръчка служители от дирекция МТС
може да проведат пазарни консултации, като потърсят съвети от независими експерти или
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органи, или от участници на пазара, като консултациите могат да се използват, при
условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за
недискриминация и прозрачност.
Чл.7. (1) В срок до 15 ноември на текущата година дирекция МТС съвместно с дирекция
ОП изготвя проект на Годишен план - график на обществените поръчки (наричан по-долу
„Графика“), които ще се възлагат от дружеството през следващите 12 месеца, като взема
предвид:
1. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на
избраната процедура или избрания способ за възлагане по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от
ЗОП.
2. времето за подготовка, включително на документацията;
3. времето за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за
участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора.
(2) При планирането трябва да бъдат съобразени всички законоустановени срокове,
включително тези в производствата по обжалване, срока за предварителен контрол от
АОП, както и началният момент и срокът за изпълнение на договора.
(3) За всяка обществена поръчка Графика съдържа:
1. предмет на обществената поръчката;
2. обособени позиции или мотиви за неразделяне на обособени позиции;
3. преценка на необходимостта за запазване на поръчката за специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12 от ЗОП и чл. 80 и чл.
81 от ППЗОП;
4. прогнозна стойност;
5. вид на процедурата съобразно стойността на обществената поръчка;
6. месец от годината, през който следва да бъде сключен договор, съответно срок на
действие;
7. източник на финансиране;
8. заявител;
9. прогнозен срок за започване на процедурата.
(4) Изготвеният График се съгласува със заместник-изпълнителните директори и се
предоставя на Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД за одобрение заедно
с Бизнес плана на дружеството и Инвестиционната и ремонтна програми.
Чл.8. (1) Годишният план - график на обществените поръчки се одобрява от Съвета на
директорите.
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(2) Промени в одобрения график на обществените поръчки се извършва по реда на
неговото изготвяне и одобрение.
(3) Графикът за обществените поръчки се актуализира по изключение при възникване на
обстоятелства свързани с оперативната дейност на дружеството.
(4) Директор дирекция „Обществени поръчки” (ОП) отговаря за предоставяне на
утвърдения и/или актуализирания график на звената-заявители за сведение и изпълнение.
(5) Обявяването на процедури за възлагане на обществени поръчки извън графика се
допуска, само когато поръчката не е било възможно да бъде предвидена и планирана при
изготвяне на графика, след представен мотивиран доклад от директора на структурното
звено, в чийто ресор е възникнала необходимостта от провеждането на непланирана
обществена поръчка. Докладът се съгласува със заместник-изпълнителните директори,
като преди внасяне на доклада в Съвета на директорите същия се предоставя на
ръководител звено/финансов контрол за осъществяване на предварителен контрол.
Чл.9. Директор дирекция ОП предоставя за утвърждаване от изпълнителния директор на
„Топлофикация София” ЕАД доклад относно необходимостта от изпращане на
предварителни обявления за предстоящите обществени поръчки.
Чл.10. (1) При организиране на обществени поръчки сроковете за откриването им следва
да са:
1. за периодично повтарящи се договори – най-малко 6 (шест) месеца, преди
изтичане срока на договора със същия предмет;
2. за периодично повтарящи се договори, възлагани чрез събиране на оферти с
обява или покана до определени лица по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП се
стартират най-малко 2 (два) месеца преди изтичане срока на договора със същия сходен
предмет.
(2) Звената-заявители трябва да съобразяват датата на подаване на заявките с вида на
процедурата, както и с вида, спецификата и степента на сложност на предмета на
съответната обществена поръчка и да осигуряват необходимото технологично време за
подготовка на документацията и провеждането на обществената поръчка.
(3) Стартирането на всяка една процедура следва да е съобразена с графика за провеждане
на обществени поръчки.
Чл.11. (1) В срок до 1 март, въз основа на утвърдения график на планираните обществени
поръчки, дирекция ОП изготвя и изпраща за обнародване в Официален вестник на
Европейския Съюз (ОВ на ЕС) и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в
Регистъра на обществените поръчки предварителни обявления (периодични индикативни
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обявления) за обществените поръчки, които са планирани за следващите 12 (дванадесет)
месеца, съгласно чл. 23 от ЗОП.
(2) Предварителните обявления се изпращат за публикуване в случаите, когато
възложителят възнамерява да използва съкратени срокове при обявяване на процедурите
и/или да използва предварително обявление за оповестяване на откриването на
ограничени процедури или процедури на договаряне с предварителна покана за участие.
(3) Съобщение за публикуване на предварителни обявления се публикува и в Профила на
купувача.
Раздел ІV
ОРГАНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чл.12. (1) Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) е Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД,
лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителният директор може да делегира всички или част от правомощията си по
ал.1 на заместник-изпълнителните директори на „Топлофикация София” ЕАД.
(3)

Съобразно

тяхната

компетентност

заместник-изпълнителните

директори

на

„Топлофикация София” ЕАД:
- съгласуват изготвените документи, свързани с процедурите за възлагане на
обществени поръчки;
- съгласуват графика за обществените поръчки;
- осъществяват координация между структурните звена и контрол по изпълнение на
задълженията в настоящите правила от служителите в „Топлофикация София” ЕАД;
- осъществяват други дейности, свързани с обществените поръчки, възложени им
от Изпълнителния директор.
Чл.13. Документациите за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки с
прогнозна стойност над 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС подлежат на одобрение от
Комисия, назначена на основание Решение № 15 по Протокол № 3 от 24.11.2011г.,
изменено с Решение № 289 по Протокол № 41 от 13.06.2013г., Решение № 461 по
Протокол № 66 от 24.07.2014г. и Решение № 24 по Протокол № 3 от 19.11.2015г. на
Столичен общински съвет.
Чл.14. С решение на Съвета на директорите на Дружеството се одобрява и възлага на
Изпълнителния директор да открие и проведе процедура за обществена поръчка по реда
на ЗОП след внесено предложение от зам.-изпълнителен директор или Директор на
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дирекция МТС в Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД. Преди внасяне
на доклада в Съвета на директорите същия се предоставя на ръководител звено/финансов
контрол за осъществяване на предварителен контрол. Наличието на планирани средства
съобразно утвърдените Бизнес план, Инвестиционна и ремонтна програми се отразява в
контролен лист.
Чл.15. (1) Директорът на дирекция МТС организира дейностите за обобщаване на
потребностите от доставки, услуги и строителство от съответните структурни звена, като:
1. приема постъпилите от структурните звена на „Топлофикация София” ЕАД
(Директор дирекция, Директор на Топлофикационен район, Ръководител отдел) заявки за
откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки ;
2. обобщава получените заявки за стартиране на процедури;
3. изготвя график за обществените поръчки;
4. организира подготовката на техническите изисквания и спецификации за
обществени поръчки;
5. изготвя доклади до Съвета на директорите за откриване на процедури за
възлагане на обществени поръчки
6. участва в подготовката на документации за възлагане на обществени поръчки;
7. съгласува изготвените документации и договорите за възлагане на обществена
поръчка;
8. изготвя и съгласува документи, свързани с контрола по изпълнение на поетите с
договора за възлагане на обществена поръчка задължения.
(2) Директор дирекция МТС определя служители от дирекция МТС, отговорни за:
1. подготовка на документациите за участие за обществени поръчки;
2. осъществяване на контрол на изпълнението на сключените договори.
3. за публикуването в Профила на купувача на посочените в настоящите правила
документи и информация.
Чл.16. (1) Директор дирекция ОП организира дейността по възлагане на обществени
поръчки и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, която
включва:
1. определяне на приложимия вид процедура за възлагане на обществени поръчки;
2. изготвяне на решения за откриване на процедури за възлагане на обществени
поръчки, за избор на изпълнители или за прекратяване на процедури, изготвяне на
документации за участие съгласно чл. 31 от ЗОП;
3. подготовка на договори по ЗОП;
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4. съгласува документи, свързани с контрола по изпълнение на поетите с договора
за възлагане на обществена поръчка задължения;
5. изготвя и съгласува споразумения за изменения на договорите за възлагане на
обществени поръчки;
6. изготвяне и изпращане на информация и документи за вписване в Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и Официален вестник на
ЕС;
7. публикуване на необходимата информация в Профила на купувача;
8. изготвяне и изпращане на писма и покани до кандидати, участници и
изпълнители;
9. изготвяне и съгласуване на заповеди за комисии за провеждане на процедури;
10. архивиране и съхраняване на документацията по проведените процедури за
обществени поръчки;
11. осъществяване на процесуално представителство във връзка с производства по
обжалване на обществени поръчки;
12. предприемане на действия по съдебно и извънсъдебно уреждане на
отношенията в случаите на неизпълнение на задълженията по договор за възлагане на
обществена поръчка;
13. следи измененията в нормативната уредба и да докладва на ръководството,
когато те изискват промяна и в документи на възложителя.
14. изготвя становища и доклади във връзка с прилагането на нормативна уредба в
областта на обществените поръчки.
(2) Директор дирекция ОП изготвя в срок до 15 число на месеца доклади до
Изпълнителния директор, съдържащи:
- анализ на прекратените процедури за възлагане на обществени поръчки,
причините за прекратяване на процедурите, проблеми при провеждане на процедурите,
както и предложение за отстраняване на проблемите;
- анализ на проведените поръчки и сключените договори от гледна точка на
ефективността за възложителя. В доклада се посочват добрите практики и пропуските в
процедурите за възлагане на обществени поръчки, с цел да се оптимизира и подобри
процесът по възлагане.
(3) Директор дирекция ОП определя служители от дирекция ОП, отговорни за:
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- публикуването в Регистъра на обществените поръчки, съответно в Профила на
купувача, на подписаните решения, обявления, покани и други документи за обществени
поръчки;
- публикуването в профила на купувача изискуемите в ЗОП и ППЗОП документи и
информация;
- воденето на регистър на обществените поръчки, съдържащ статуса на обявените
процедури и движението по тях.
(4) При публикуване на документи съдържащи лични данни, същите се заличават
на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
Чл.17. (1) Директор Дирекция "Икономическа политика (ИП):
1. Отговаря за законосъобразността на поеманите задължения, извършваните
разходи в Дружеството и съответствието им с утвърдените Бизнес план, Инвестиционна и
ремонтна програми, като съгласува документацията за участие, което се удостоверява с
подпис на контролните листа за предварителен контрол;
2. При извършване на плащане по договорите се произнася по съответствието на
разхода с поетото задължение, съобразно договореното.
Чл.18. Главният счетоводител - Ръководител отдел "Счетоводен" към дирекция ИП в
Дружеството:
1. Съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка;
2. Контролира точното и вярно счетоводно отразяване на финансовите
взаимоотношения по договорите по ЗОП;
3. Контролира за вярното изчисление на гаранциите за изпълнение на сключваните
договори.
Чл.19. (1) Финансовият контрольор в Дружеството:
1. Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и
извършване на разход;
2. При извършване на плащане по договорите се произнася по съответствието на
разхода с поетото задължение.
3. Проверява автентичността на предоставените от изпълнителите банкови
гаранции, като следи и за срока им на валидност. При установяване на изтекла гаранция
уведомява отговорното по договора лице.
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(2) Договора, ведно с цялата документация по избор на изпълнителя се представят на
финансовия контрольор за осъществяване на предварителен контрол и даване на мнение
относно законосъобразността на поемането на задължението.
(3) Договорът се представя за съгласуване от зам.-изпълнителен директор заедно с
подписан контролен лист за предварителен контрол от финансов контрольор.
(4) Всички плащания, за които няма писмен договор, преди одобрение на разходите се
представят на финансовия контрольор за осъществяване на предварителен контрол.
Глава втора
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
Раздел І
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.20. (1) Техническите спецификации за изпълнение на обществените поръчки се
изготвят от съответното звено-заявител, съгласно утвърдения график за обществените
поръчки.
(2) Техническите спецификации с комплексен характер, които се подготвят от няколко
структурни звена могат да се възложат на комисия.
(3) Техническите спецификации със специфичен характер, за които в дружеството няма
подготвени лица с необходимата професионална квалификация и практически опит в
съответствие с предмета и сложността на поръчките, се възлагат на външен експерт.
Когато се налага привличане на външен експерт за подготовка на технически
спецификации и/или методика за оценка на офертите, звеното-заявител изготвя доклад с
предложение до Изпълнителния директор чрез директор дирекция МТС.
(4) С външния/те експерт/и възложителят сключва договор за подготовка на технически
спецификации и/или методика за оценка на офертите (при критерии ниво на разходите и
оптимално съотношение качество/цена). Привлеченият външен експерт подписва
разработените от него или с негово участие документи.
(5) При сключване на договори с външни експерти за изготвяне на технически
спецификации и/или методики за оценка, към договора се прилагат доказателства за
професионалната компетентност на външните експерти.
Чл.22. (1) Техническите спецификации за изпълнението на обществени поръчки с обект
строителство – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) трябва да съдържат:
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1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените
позиции, ако има такива;
2. технически спецификации;
3. количествена сметка;
4. инвестиционен проект, когато е необходимо.
(2) Техническите спецификации за изпълнението на обществени поръчки с обект доставки
и услуги, с изключение на тези за проектиране, трябва да съдържат:
1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените
позиции, ако има такива;
2. технически спецификации;
3. количество и обем (когато е приложимо) на поръчката.
(3) Техническите спецификации за изпълнението на обществени поръчки с обект
проектантски услуги трябва да съдържат:
1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените
позиции, ако има такива;
2. технически спецификации;
3. задание за проектиране.
(4) Техническите спецификации за изпълнението на обществени поръчки с обект
строителство – инженеринг (проектиране, доставка, изпълнение на СМР) трябва да
съдържат:
1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените
позиции, ако има такива;
2. технически спецификации, включващи изисквания за проектиране, доставка,
изпълнение на СМР.
Чл.23. (1) При изготвянето на технически спецификации стриктно се съблюдават
разпоредбите на глава шеста, раздел втори от ЗОП.
(2) 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 съгласно изискванията на ЗОП.
Чл.24. (1) Ръководителите на звената-заявители отговарят за подготовката на
техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки.
(2) Технически спецификации се подписват от лицето, което ги е изготвило и се
съгласуват от ръководителя на звеното-заявител.
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Чл.25. (1) След изготвяне на техническите спецификации и в съответствие с одобрения
график заявителя изготвя и изпраща заявка до директор дирекция МТС за стартиране на
обществената поръчка, съобразно графика за провеждане на обществени поръчки.
(2) Заявката за стартиране на процедурата трябва да съдържа минимум: пълно описание на
предмета на поръчката, вкл. количество, мярка, обща прогнозна стойност, приложими
стандарти, критерии за подбор, изисквания към изпълнението и др., както и мотиви за
неразделяне на обособени позиции. В заявката задължително се посочва точката от
Инвестиционната и Ремонтната програма/ Бизнес плана, където тези разходи са
планирани.
(3) Към заявката се прилагат изготвените технически спецификации към поръчката,
подписани от ръководителя на съответното структурно звено и от изготвилия ги
служител.
Чл.26. (1) В 7 (седем) дневен срок от получаване на заявка по чл.25 от настоящите
правила директор дирекция МТС или определено от него лице извършва преценка по
отношение пълнотата на представените документи, както и съответствието на
съдържанието на техническите спецификации с разпоредбите на ЗОП.
(2) При

установяване на противоречие между съдържанието на техническите

спецификации с разпоредбите на ЗОП и/или допуснати непълноти в техническата
спецификация, директор дирекция МТС уведомява съответния заявител и дава указания за
необходимите корекции в посочен от директор дирекция МТС срок.
(3) Заявителят е длъжен, в срок, посочен от директор дирекция МТС да отстрани
допуснатите противоречия и/или непълноти, или да обоснове липсата на такива.
Чл.27. (1) След обобщаване на постъпилите заявки за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка в дирекция МТС се изготвя доклад за откриване на
процедура или за откриване на Квалификационна система.
(2) В доклада се обосновава необходимостта от стартиране на процедурата и се посочва
предмета на обществената поръчка, прогнозната стойност, вида на процедурата, точка от
Инвестиционната и Ремонтната програма/Бизнес плана и от графика за обществените
поръчки.
(3) Докладът за откриване на процедура или на Квалификационна система се внася за
одобрение до Съвета на директорите от зам.-изпълнителен директор или директор
дирекция МТС. Докладът се съгласува от директор дирекция ОП относно вида на
обществената поръчка и се предоставя на ръководител звено/финансов контрол за
осъществяване на предварителен контрол. Наличието на планирани средства съобразно
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утвърдените Бизнес план, Инвестиционна и ремонтна програми се отразява в контролен
лист.
(4) Докладът за откриване на обществени поръчки за консултантски услуги се придружава
и от становище на нарочна Комисия, назначена със Заповед на Възложителя, която
мотивира нуждата от подобни услуги и липсата на специалисти и/или капацитет в
Дружеството.
Раздел II
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл.28. (1) В 7 (седем) дневен срок след одобрение на доклада за откриване на процедурата
директор дирекция МТС и директор дирекция ОП определят отговорни лица от дирекции
МТС и ОП за изготвяне на документация за обществената поръчка в съответствие с вида
на процедурата и определят срок за изготвянето й съобразно графика за обществени
поръчки.
(2) Определеният от директор дирекция МТС отговорник за обществената поръчка
подготвя и окомплектова документацията в частта: Техническа спецификация, която
включва: пълно описание на предмета на поръчката и видовете дейности, целите, обемът,
обхватът и изискванията към изпълнението на предмета на поръчката, включително
обособени позиции, критериите за подбор и прогнозна стойност;
(3) Техническата спецификация, изготвена по реда на ал. 2 се съгласува със заявителя.
(4) Определеният от директор дирекция ОП юрист за обществената поръчка подготвя
документацията за участие съгласно изискванията на ЗОП, като изготвя и окомплектова
следните документи:
- проект на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка;
- обявление или поканите до посочените в решенията лица;
- изисквания и указания към участниците/кандидатите.
- проект на договор, като го съобразява с конкретния предмет на поръчката и
стандартизираните образци на договори за обществени поръчки.
(5) Определените по чл. 28, ал. 1 от настоящите правила служители съвместно подготвят:
- критерии за подбор, когато предметът на поръчката изисква такива, включващи
изискване по чл. 60 от ЗОП и/или минимални изисквания за икономическо и финансово
състояние, и/или техническите и професионални способности на участника/кандидата,
като се посочват и документите, с които се доказват;
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- методика за определяне на комплексната оценка на офертите, когато критерият за
оценка е съобразно чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП с конкретни показатели;
- образци за оферта/заявление, техническо предложение и предлагана цена в
съответствие с предмета на поръчката и образци на други приложения към
документацията.
Чл.29. (1) Изготвената документация за участие се предоставя за съгласуване, придружена
с контролен лист. Документацията за участие се подписва от:
- изготвилите служители от дирекция МТС и дирекция ОП;
- директора на съответния ТР/директор дирекция в Централно управление;
- директор дирекция МТС;
- директор дирекция ОП;
- директор дирекция ИП;
- зам.-изпълнителния директор, отговарящ за ресора.
(2) В случай на несъгласие с представената документация, лицата по чл. 29, ал. 1 от
настоящите правила могат да откажат да съгласуват документацията или да съгласуват с
особено мнение. В тези случай същите са длъжни да изложат писмено мотивите си в срок
от 1 (един) работен ден от предоставяне на документацията.
(3) Обявлението и решението за откриване на процедурата се парафират от изготвилия
служител и се съгласуват от директор дирекция ОП.
Раздел III

ВЪНШЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ
Чл.30. След съгласуване на документацията за участие в съответната процедура, юрисконсулт
от дирекция ОП извършва действията, необходими за осъществяване на контрол от Агенцията
по обществени поръчки:
(1) Контрол чрез случаен избор.

1. Контролът чрез случаен избор се осъществява върху процедурите, които подлежат на
публикуване в РОП, с изключение на тези, обхванати от контрола по чл. 229, ал.1, т.6
/касаещи контрола на процедурите на договаряне по чл. 18, ал.1, т.8 и т.9/.
2. Преди откриване на процедура, която подлежи на публикуване в Регистъра на
обществените поръчки /РОП/, както и на контрол от АОП чрез случаен избор /чл. 232 от
ЗОП/, Възложителят изпраща в системата за случаен избор (ССИ) в АОП данните по чл. 121
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от ППЗОП, които се подписват с електронен подпис. За целта се попълва регистрационна
форма по образец в портала на АОП;
3. Когато след изтичане на три работни дни от въвеждане на данните, процедурата не е
избрана за контрол, възложителят може да оповести нейното откриване.
4. Възложителят може да оповести откриването на процедура, независимо че е избрана за
контрол, в случаите по чл. 232, ал. 6 от ЗОП;
4.1. Съгласно чл.232, ал. 3 от ЗОП контролът чрез случаен избор се осъществява на два етапа:
а/ преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решение,
обявление, технически спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска цена –
и върху проекта на методиката за оценка;
б/ след оповестяване откриването на процедурата – върху решението и обявлението,
публикувани в РОП, методиката за оценка и техническите спецификации;
4.2. Контролът на техническите спецификации обхваща проверка по отношение спазване на
изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, както и за съответствие с утвърдени типови
спецификации, когато това е приложимо;
5. В случай, че процедурата бъде избрана за контрол, в 3-дневен срок от избирането на
процедурата за контрол, отговорният юрисконсулт от дирекция ОП предава на отговорното
техническо лице за изпращане в АОП по реда на чл. 117, ал. 1 от ППЗОП едновременно
проектите на:
-

решението за откриване на процедурата;

-

обявлението за оповестяване откриването на процедурата;

-

техническите спецификации, с изключение на случаите, когато те се одобряват с

решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
-

методиката за оценка, когато е приложимо;

5.1. Получаването на документите се потвърждава чрез електронно съобщение до изпращача.
5.2. В 14-дневен срок от получаване на документите по т.4, АОП изготвя предварително
становище, което съдържа установените в тях несъответствия с изискванията на ЗОП и
препоръки за тяхното отстраняване. В случаите по чл. 232, ал. 6 от ЗОП становището е
окончателно.
6. АОП изпраща предварителното становище до „Топлофикация София” ЕАД относно
изпратените проектодокументи Когато то сочи установени в тях несъответствия с изисквания
на ЗОП и Възложителят вземе решение за съобразяване с направените препоръки,
юрисконсулт от дирекция ОП в срок до 2 (два) работни дни коригира проектите съобразно
препоръките, дадени в становището на АОП. Юрисконсулт от дирекция ОП подготвя
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окончателен вариант на решението за откриване на процедурата, като в последствие се
променят обявлението и документацията, в съответствие със съдържащите се в становището
на АОП препоръки за отстраняване на установени несъответствия с изискванията на ЗОП.
Променените документи преминават отново през съгласувателна процедура;
6.1. В решението за откриване на процедура, която е преминала първи етап на контрол от
АОП, се отбелязва номерът на предварителното становище на АОП и може да приложи
мотиви в случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП;
6.2. Становищата на АОП във връзка с осъществения от нея предварителен контрол се
публикуват в профила на купувача /от съответния отговорен служител/ в съответното
електронно досие на процедурата, за която се отнасят;
7. След оповестяване откриването на процедурата контролът от страна на АОП се реализира
върху решението и обявлението, публикувани в РОП, методиката за оценка и техническите
спецификации. В 10-дневен срок от публикуването в регистъра на документите, с които се
оповестява откриването на процедурата, АОП изготвя окончателно становище и го изпраща
на Възложителя. Съобразно разпоредбата на чл. 232, ал.10 от ЗОП, АОП изпраща
становището за резултатите от втория етап на контрола на Сметната палата и Агенцията за
държавна финансова инспекция;
(2) При контрол върху процедури на договаряне отговорното техническо лице изпраща
решението за откриване на процедурата за публикуване и доказателствата за избора на
процедурата. Доказателствата се изпращат по електронна поща с писмо, подписано с
електронен подпис, в което е посочена партидата на Възложителя и номерът на решението за
откриване;
1. При процедури по чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП – отговорното техническо лице въвежда в ССИ
/система за случаен избор/ данни за процедурата, в деня на изпращане за публикуване в
регистъра на решението за нейното откриване. Данните се подписват с електронен подпис;
2. Ако процедурата по чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП бъде избрана за контрол – отговорното
техническо лице и отговорният юрисконсулт изпращат доказателства за обстоятелствата,
посочени в решението за откриване. Доказателствата се изпращат по електронна поща с
писмо по образец, подписано с електронен подпис, като в писмото се посочва уникалният
номер на поръчката. Изпращането на доказателства не е необходимо, ако са достъпни чрез
електронен, публичен, безплатен регистър и в решението за откриване на процедурата е
посочен точният интернет адрес, на който се намират.
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(3) Контролът при изменение на договор за обществена поръчка се извършва по реда на
чл. 235 от ЗОП, а условията и редът за осъществяване на този вид контрол е съгласно
разпоредбите на чл. 138 и чл.139 от ППЗОП.
Раздел IV
ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.31. (1) Решението за откриване на процедурата или на Квалификационна система,
обявлението и документацията за участие заедно с контролния лист се представят на
възложителя за подписване и утвърждаване.
(2) След утвърждаване на документацията от Изпълнителния директор, същата се
предоставя в дирекция ОП.
(3) В случаите по чл. 13 от настоящите Вътрешни правила, съгласуваният и
окомплектован проект на документация за участие се изпраща до Комисията, назначена на
основание Решение № 15 по Протокол № 3 от 24.11.2011г., изменено с Решение № 289 по
Протокол № 41 от 13.06.2013г., Решение № 461 по Протокол № 66 от 24.07.2014г. и
Решение № 24 по Протокол № 3 от 19.11.2015г. на Столичен общински съвет, за проверка
и становище.
Чл.32. (1) След утвърждаване на документацията от възложителя директор дирекция ОП
предприема необходимите действия за организиране на обществената поръчка при
спазване на съответните законови изисквания и срокове за оповестяване на процедурата, в
т.ч. ОВ на ЕС, АОП, както и за публикуването на изискуемата информация в Профила на
купувача.
(2) Определените от директор дирекция ОП служители публикуват съответните
документи в Профила на купувача и/или я изпращат до поканените лица за участие в
обществената поръчка.
Чл.33. (1) При постъпило писмено искане от кандидат/участник за разяснения по
документацията, служител от дирекция ОП в законоустановения срок изготвя
разяснението по документацията.
(2) При искане за даване на разяснения по техническата спецификация, писменият отговор
се изготвя съвместно с лицето, изготвило техническата спецификация и/или отговорника
за процедурата от дирекция МТС.
(3) Разясненията по документацията за участие се съгласуват от директор дирекция ОП и
се подписват от възложителя.
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(4) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице,
еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата и в документацията за обществената поръчка.
(5) Служител от дирекция ОП подготвя обявление за изменение или допълнителна
информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в
РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, след което го
изпраща на съответното отговорно лице от дирекция ОП за публикуване в РОП. При
публично състезание срока за публикуване на обявление за изменение и допълнителна
информация е до седем дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена
поръчка, съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗОП, а когато срокът е съкратен по чл. 178, ал. 3 – до
пет дни.
Раздел V

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Чл.34. (1) В деловодството на „Топлофикация София” ЕАД се води регистър на
постъпилите оферти и заявления за участие за всяка обществена поръчка, в който се
отбелязват: подател на офертата или заявлението за участие; номер, дата и час на
получаване; причините за връщане на заявлението за участие или офертата (когато е
приложимо).
(2) Офертите и заявленията за участие се съхраняват в деловодството на дружеството до
назначаване на комисия за провеждане на процедурата.
(3) При получаване на заявлението за участие или на офертата на ръка върху опаковката
се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя
се издава документ.
(4) Не се приемат и незабавно се връщат от отдел „Деловодство” заявления за участие и
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
(5) В случаите по ал. 4 на приносителя се издава удостоверение (по образец), в което
задължително се посочва мотива за неприемане на документите.
(6) Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за
участие или оферти пред отдел „Деловодство“ на „Топлофикация София” ЕАД, все още
има чакащи лица, те се включват в списък (по образец), който се подписва от длъжностно
лице - служител на отдел „Деловодство“ на „Топлофикация София” ЕАД и от
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присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се
завеждат в регистъра по ал. 1.
(7) В случаите по ал. 6 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от
лица, които не са включени в списъка.
(8) Служителите от деловодството предават постъпилите оферти или заявления по
съответната процедура на председателя на комисията, за което се съставя протокол,
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписва от предаващото
лице и от председателя на комисията.
Чл.35. (1) За провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка след
изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти, възложителят
назначава комисия по реда на чл. 103 от ЗОП. В състава на комисията задължително се
включват юрист от дирекция ОП, служител от дирекция МТС и лица с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката. Членове на комисията могат да
бъдат и външни лица. Заповедта се изготвя от служители от дирекция ОП.
(2) В заповедите по ал.1 се определят:
- поименният състав и длъжността на членовете и лицето определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място за съхранение на оферти
(3) Проектът на заповед се съгласува от директор дирекция ОП, директор дирекция МТС и
зам.-изпълнителен директор.
Чл.36. (1) Комисията изпълнява своите задължения в съответствие с изискванията на
ЗОП, ППЗОП, настоящите правила и документацията за участие.
(2) Юристът член на комисията следи за изтичане срока на валидност на подадените
оферти/заявления.
(3) Заседанията на комисията са публични и закрити.
(4) При публичните заседания, комисията извършва предвидените в закона действия. На
публичните заседания могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
(5) При закрито заседание, в действията на комисията участват само лицата, определени в
заповедта за назначаване на комисията.
Чл.37. (1) След приключване на работата, комисията изготвя доклад за резултатите от
работата си, (когато такъв се изисква съгласно ЗОП), който се подписва от всички членове
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и се предава на възложителя заедно с документацията, протоколите от работата на
комисията, включително представени мостри и/или снимки.
(2) В срок от 10 (десет) дни от получаването на доклада на комисията, (когато е
приложимо) или протокола, възложителят се произнася по него в една от следните форми:
1. утвърждава го с полагане на дата и подпис за „утвърдил” и разпорежда подготовка на
проект на решение за класиране и определяне на изпълнител;
2. връща го на комисията със задължителни писмени указания за отстраняване на
установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да
налага прекратяване на процедурата, и/или когато установи, че информацията в доклада
не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;
3. разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата – при
наличие на основания по чл. 110 от ЗОП.
(3) Указанията на възложителя по ал. 2, т. 2 са задължителни за комисията. Извършените
действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол. В случай
на несъгласие, към него се прилага особено мнение.
(4) В случаите на ал. 2, т. 1 и 3, проектът на решение се изготвя от служител в дирекция
ОП и се съгласуват от директор дирекция ОП, директор дирекция МТС и зам.изпълнителен директор.
Чл.38. (1) Издаденото от възложителя решение за класиране и определяне на изпълнител
или за прекратяване на процедурата се изпращат на всички участници в процедурата от
определения служител от дирекция ОП или дирекция МТС при спазване на предвидения в
ЗОП срок.
(2) Решението, заедно с протоколите на комисията и доклада на комисията се публикуват
в Профила на купувача от определения служител от дирекция ОП или дирекция МТС в
законоустановения срок.
(3) Издаденото решение за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата по ЗОП се изпраща и до изпълнителния директор на АОП за публикуване в
Регистъра на обществените поръчки. Решението се изпраща от определения служител от
дирекция „ОП” при спазване на предвидения в ЗОП срок.
Чл.39. Юристът - член на комисията, следи за изтичане срока за обжалване на решението
за определяне на изпълнител/решението за прекратяване на процедурата.
Раздел VI
ОБЖАЛВАНЕ
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Чл.40 (1) Решенията, действията и бездействията на Възложителя подлежат на обжалване
относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни,
икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението,
документацията за участие или във всеки друг документ, свързан с процедурата, или с
които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
(2) За всяка получена жалба срещу решение на Възложителя:
1. в случай, че жалбата е получена по факс, в Деловодството на Дружеството,
деловодителят незабавно уведомява Възложителя и дирекция ОП, като предварително
поставя на жалбата входящ номер;
2. в случай, че жалбата е подадена в Деловодството, деловодителят поставя входящ номер
на жалбата и незабавно уведомява Възложителя и дирекция ОП.
3. Юрисконсулт от дирекция ОП задължително проверява в регистъра на КЗК, дали там е
постъпила същата жалба.
(3) Оригиналните досиета на образуваните дела, свързани с оспорване на решенията в
процедури по oбществени поръчки, се съхраняват в дирекция ОП.
Чл.41 (1) Юрисконсулт от дирекция ОП незабавно уведомява Възложителя за
постъпилата жалба, причините и възможните последици за Възложителя от обжалването
на конкретната обществена поръчка, както и предприетите действия по тях, и изготвя
мотивирано становище по чл. 200, ал. 2 от ЗОП по изложените в жалбата възражения в 3дневен срок след уведомлението от КЗК за образуване на производство по чл. 200, ал. 1 от
ЗОП.
(2) Упълномощеният юрисконсулт окомплектова необходимата документация във връзка
с подадената жалба за изпращане до компетентния орган, като при необходимост има
право да изиска писмено становище от звеното - заявител, подготвило техническата
спецификация на поръчката /ако възраженията по жалбата касаят техническата
спецификация и методиката за оценка/, както и от председателя на комисията за
провеждане на процедурата.
(3) Не по-късно от деня, предхождащ изтичане на указания по чл. 200, ал. 2 от ЗОП срок
определен служител от дирекция МТС и заявителя на обществената поръчка подготвят и
представят в дирекция ОП заверени копия на всички документи и информация, изискуеми
от КЗК, с които разполагат.
(4) Юрисконсулт от дирекция ОП участва в производствата по образуваните дела по чл.
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196 от ЗОП по преписки на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и/или
Върховния административен съд (ВАС), като подготвя мотивирано становище по
основателността и допустимостта на подадената жалба срещу решението на Възложителя
и осъществява процесуално представителство, както и в случаите по чл. 218 от ЗОП,
съответно - по чл. 224 - чл. 226 от ЗОП.
(5) След приключване на делата с влязло в сила решение упълномощеният юрисконсулт
от дирекция ОП уведомява Възложителя за изхода на делото и прилага всички съдебни
актове в досието на обществената поръчка.
(6) Когато предмета на образуваното производство по повод на предявената жалба срещу
решения или действия на възложителя по чл. 196 от ЗОП, е с фактическа и правна
сложност процесуалното представителство и нормативните условия свързани с него в
защита интересите на „Топлофикация София“ ЕАД, включващо изготвянето на становище
по предявената жалба, може да бъде възложено на външно лице – адвокат или адвокатско
дружество.
(7) Възлагането на дейност по осъществяване на процесуално представителство,
включително и изготвяне на становища и искания до компетентния орган от външно лице
– адвокат/ адвокатско дружество, се осъществява чрез мотивирано предложение на
директор дирекция ОП до изпълнителния директор на дружеството.
(8) След приключване на производството, по което е осъществено процесуално
представителство, конкретния адвокат/адвокатско дружество е длъжно да представи на
изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД доклад, с които се отчита
резултата от осъществената дейност. Към отчетния доклад се прилагат както документи
и/или други писмени материали, удостоверяващи извършената работа, така и крайния акт
/решение или определение/ постановен от органа, пред които е осъществено
представителството и защитата.
(9) Когато в полза на „Топлофикация София” ЕАД са присъдени разноски по делото,
принудителното събиране на същите се извършва по предвидения от ГПК ред, като
представителството пред съдебния изпълнител се осъществява от юрисконсулт на
дружеството.
Раздел VII
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С
ОБЯВА И ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки от
„Топлофикация София” ЕАД и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

25

Чл.42. (1) Когато в план-графика за обществените поръчки е предвидено възлагане на
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица,
подготовката на условията за изпълнението и възлагането ѝ се извършват по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП, ППЗОП и настоящите правила.
(2) Обявата или поканата, заедно с приложенията към нея, се изготвя съгласно
изискванията на ЗОП и настоящите правила.
(3) Обявата за събиране на оферти се публикува на Профила на купувача от определеното
лице от дирекция ОП, като се посочва срок за получаване на оферти в съответствие с
правилата на ЗОП.
(4) В деня на публикуване на обявата в Профила на купувача се публикува кратка
информация за поръчката на портала за обществени поръчки чрез директно въвеждане с
използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП.
(5) При постъпване на писмено искане за разяснение по реда на чл. 189 от ЗОП,
служителите от дирекция МТС и дирекция ОП, отговорни за подготовката на обявата,
както и лицето, изготвило техническата спецификация, изготвят писмени разяснения,
които се публикуват на Профила на купувача най-късно на следващия работен ден.
(6) Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
Чл.43. (1) След изтичане на крайния срок за получаване на офертите, се назначава
комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти. За членовете на комисията се
прилагат изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. Заповедта се подготвя от дирекция
ОП и се съгласува от директор дирекция МТС, директор дирекция ОП и зам.изпълнителен директор.
(2) Комисията, назначена по реда на ал. 1 обективира работата си в протокол. Съставеният
протокол се представя за утвърждаване от възложителя.
Чл.44. Когато не е подадена нито една оферта, включително и след удължаване на срока
по чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят може да възложи поръчката по реда на чл. 191, ал.
1, т. 1 от ЗОП и при прилагане на правилата на чл. 191 и следващите от ЗОП.
Раздел VIII
ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ.20, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
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Чл.45. (1) Лицето по чл. 12, ал. 1 от настоящите правила не е длъжно да прилага
процедурите по ЗОП при възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност без
ДДС:
1. за строителство – под 50 000лв.;
2. при услуги по приложение № 2 от ЗОП- под 70 000лв.;
3. при доставки и услуги извън тези по т. 2 – под 30 000лв.
(2) За извършването на разходи за доставка на стоки, услуги или строителство в случаите
по ал. 1 се представя заявка до дирекция МТС, придружена с техническо задание (когато е
приложимо). В заявката се посочват прогнозната стойност, точка от Инвестиционната и
Ремонтната програма /Бизнес плана, където са планирани разходите и когато е приложимо
– потенциални изпълнители.
Чл.46. (1) Въз основа на представената заявка по реда на чл. 45, ал. 2 от настоящите
правила, директор дирекция МТС изготвя мотивиран доклад до Изпълнителния директор
или упълномощено от него лице.
(2) В доклада се предлага изпълнител, като се посочват мотиви, цената и условията за
изпълнение на поръчката. Към доклада се прилагат събрани оферти или други
доказателства.
(3) Докладът се представя на финансовия контрольор за осъществяване на предварителен
контрол и се съгласува от директор дирекция ОП и от зам.-изпълнителен директор.
(4) При необходимост, както и във всички случаи когато се възлага строителство, с
изпълнителя се сключва писмен договор. Проектът на договор се изготвя от юрисконсулт
от дирекция ОП, който след извършен предварителен контрол от финансовия контрольор
и след съгласуване от директор дирекция МТС, директор дирекция ОП и зам.изпълнителен директор, се предоставя за подпис от Изпълнителния директор.
Чл.47. (1) Всички доклади за възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП се
вписват в регистър в дирекция МТС.
(2) В регистъра се въвежда и поддържа информация за датата на доклада, предмет на
доставка на стоки, услуги или строителство, стойност, договор и/или първичен платежен
документ.
(3) Поддържащият регистъра служител на дирекция МТС следи да не бъде надвишен
стойностния праг по чл. 20, ал. 4 от ЗОП за доставки, услуги и строителство, за дадени
разрешения със сходен предмет на доставка или услуга в 12 месечен период.
Чл.48. (1) В случаите, когато е налице спешна необходимост от доставка или услуга,
поради непредвидени обстоятелства или настъпила аварийна ситуация при която е
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необходимо предприемането на спешни действия, възложителят може да възложи
обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 4 от ЗОП без необходимост от събиране
на оферти на потенциални изпълнители.
(2) С отделна заповед възложителят може да регламентира подробно реда за възлагане на
обществени поръчки в случаите на чл. 48, ал. 1 от настоящите правила.
Глава трета
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Раздел I
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Чл.49. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условия че при подписване на договора, определеният
изпълнител, представи документите и информацията и изпълни условията по чл. 112, ал. 1
от ЗОП.
(2) Комисията, участвала при подбора на кандидатите, оценката и класирането на
участниците, в рамките на 5 (пет) работни дни от постъпване на информацията по чл. 112,
ал. 1 от ЗОП проверява съответствието на представените документи с предварително
обявените условия в документацията за участие.
(3) Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
(4) След изтичане на законоустановения 14 -дневен срок от уведомяване на
заинтересованите лица за решението за определяне на изпълнител, и при условие, че
всички решения по процедурата са влезли в законна сила, и при условие, че за
определения за изпълнител не са налице основания за отстраняване от процедурата и
отговаря на критериите за подбор, констатирано по реда на ал. 3, юристът - участвал в
работата на комисията за подбор на кандидатите, оценка и класиране на участниците,
подготвя договора с класирания на първо място във вида и формата на проекта за договор
от документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника за
съгласуване.
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(5) Договорът се съгласува от директор дирекция ОП, директор дирекция МТС, главен
счетоводител, директор дирекция ИП и заместник-изпълнителен директор от съответния
ресор.
Чл.50. Договорът за обществена поръчка се подписва след представянето на всички
необходими документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора,
когато такава се изисква.
Чл.51. Определен от директор дирекция ОП служител предоставя на дирекция ИП
банковата гаранция, застраховката за изпълнение на договора или копие от платежното
нареждане за внесена гаранция за изпълнение, когато такава е изискана.
Чл.52. (1) Определен от директор дирекция ОП служител:
1. изпраща в законоустановения срок информация за сключен договор за вписване в
регистъра на АОП.
2. публикува сканирано копие на договора и на задължителните приложения към него в
Профила на купувача;
Раздел II
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.53. (1) За всеки сключен договор се определя/т лице/а, отговорни за изпълнението на
договора от съответния ТР или дирекцията заявител.
Лицата се определят със Заповед за отговорни лица по изпълнението на договора, която се
изготвя от определен от директор дирекция МТС служител, съгласува се от директор
дирекция ОП, директор дирекция МТС, и заместник-изпълнителен директор от
съответния ресор, и се представя на възложителя за подпис. Заповедта се извежда в деня
на подписване на договора.
(2) Когато договорът е с предмет извършване на СМР се определя комисия, отговаряща за
изпълнението на договора и подписване на съответните протоколи.
(3) Отговорните лица следят за точното, своевременно и качествено изпълнение на
договора и подписват съответните протоколи и документи, предвидени в договора.
Отговорните лица нямат право да подписват документи, водещи до изменение на
договора.
(4) При установяване на нередности и проблеми при изпълнението на договора
отговорните лица изготвят писмен доклад до дирекция МТС и дирекция ОП, в който се
посочват възникналите проблеми и трудности.
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(5) При неизпълнение на клаузи по договора, отговорното лице уведомява незабавно
писмено дирекция МТС и дирекция ОП за предприемане необходимите действия.
Чл.54. (1) Изпълнението на сключен договор се удостоверява с подписването на протокол.
Протоколът се съставя от отговорните лица по договора.
(2) Протоколът се подписва от изпълнителя и от отговорното лице по договора или от
комисия.
Чл.55. (1) В 3 (тридневен) срок от изпълнението на договора отговорните лица или
директор на ТР/дирекция предоставят на директор дирекция ОП информация за неговото
изпълнение. Информацията трябва да съдържа минимум: обем на изпълнението; качество
на изпълнението; спазване на сроковете; констатирани несъответствия при изпълнението;
подлежащи на възстановяване гаранции.
(2) Към информацията по ал. 1 се прилагат оригиналните протоколи за приемане на
работата, копия на протоколи, сертификати, гаранции, застрахователни полици и други
такива, посочени в договора.
(3) Определените от директор дирекция МТС и директор дирекция ОП служители
окомплектоват и проверяват представените документи и ги предават в дирекция ИП и за
осъществяване на контрол и издаване на контролен лист за извършване на плащането.
(4) Определено от директор дирекция ОП лице изпраща информацията за изпълнението на
договора (когато е приложимо) в законоустановения срок, след приключване
изпълнението на договора или предсрочното му прекратяване и след получаване на
документите по ал. 1.
Чл.56. (1) Гаранциите за изпълнение на сключените договори се възстановяват след
изпълнение на договора и получаване на документите по чл. 55, ал. 1 от настоящите
правила.
(2) Гаранциите, внесени под формата на депозит по банкова сметка на дружеството, се
възстановяват въз основа на изготвена справка от служител от дирекция ОП. Справката се
подписва от директор дирекция ОП и се изпраща до директора на дирекция ИП.
(3) Оригиналите на Банковите гаранции за изпълнение на договор се връщат на
изпълнителя от служител на дирекция ОП. Преди връщане на гаранцията се прави копие,
на което се отбелязва дата на връщането и се подписва от лицата, предали и приели
оригинала на гаранцията.
Чл.57. (1) Усвояването на гаранциите за изпълнение на договорите, както и начисляването
на неустойки при неизпълнение по договор се осъществява от служителите на дирекция
ОП, дирекция МТС, съвместно със служители от дирекция ИП.
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(2) За усвояването на гаранция за изпълнение се изготвя доклад от директор дирекция ОП
до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува с директор дирекция ИП и зам.изпълнителните директори.
(3) За начисляване на неустойка се изготвя доклад от директор дирекция МТС до директор
дирекция ИП. Докладът се съгласува с директор дирекция ОП.
(4) Договорите за обшествени поръчки могат да бъдат изменяни само в случаите и при
условията на чл. 116 от ЗОП.
Раздел III
КОМПЛЕКТОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ДОСИЕТАТА НА
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.58. (1) До изтичане на срока за подаване на оферти цялата документация по
подготовката на процедурата се съхранява при служителя от дирекция ОП отговорен за
организацията и провеждането на процедурата.
(2) До приключване работата на комисията, цялата документация заедно с постъпилите
заявления и/или оферти се съхранява по начин определен със заповедта за назначаване на
комисията. Председателят на комисията отговаря за правилното съхранение на
документацията и офертите до предаването им за архив.
(3) След сключване на договор за възлагане на обществена поръчка, цялата документация
по процедурата или по поръчката, възложена чрез събиране на оферти с обява или покана
до определени лица, се номерира, описва и окомплектова и се предава за съхранение на
техническия организатор отговарящ за архива на обществените поръчки в дирекция ОП.
Чл.59. (1) За всяка проведена процедура по възлагане на обществена поръчка се съставя
досие в дирекция ОП, което включва цялата документация на обществена поръчка в
хронологична последователност и съдържа:
1. всички документи, свързани с провеждането и възлагането на конкретната
обществена

поръчка

(решението

за

откриване

на

процедурата,

обявлението,

документацията за участие и др);
2. постъпилите искания от страна на участниците за разяснения и съответно
изпратените отговори;
3. офертите на участниците по процедурата;
4. заповед за назначаване на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на
офертите; протоколите и доклада, когато представянето на такъв е предвиден по ЗОП от
комисията, назначена за провеждане на конкретната обществена поръчка;
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5. решение за класиране на участниците и за определяне на изпълнител;
6. решението за прекратяване на процедурата;
7. решението за промяна в обявлението и/или документацията на обществена
поръчка;
8. уведомленията до класираните и отстранените участници и до участника,
определен за изпълнител, с приложени доказателства за уведомяването им;
9. копие от сключения договор, ведно с необходимите документи за подписването
му по чл. 112 от ЗОП и гаранция за изпълнение;
10. обявление за възложена поръчка, изпратено до Агенция по обществени поръчки
или съответно до ОВ на ЕС;
11. обявление за изпълнен или предсрочно прекратен договор за обществена
поръчка, изпратена до Агенция по обществени поръчки (АОП);
12. документи, удостоверяващи освобождаването на гаранциите за изпълнение на
участниците/изпълнителите в обществената поръчка;
13. контролен лист за поемане на задължение и/или плащане, както и всички
становища на лицата, извършили предварителен контрол;
14. докладни записки и други документи, отнасящи се до конкретната процедура;
15. предявените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и постановените
решения;
16. информацията за хода на обжалване;
17. в случаите на осъществен предварителен контрол от АОП – становищата на
АОП и мотивите на възложителя за неприетите препоръки;
18. документи относно изпълнението на сключения договор.
19. всички други документи, посочени в чл. 98, ал. 1 от ППЗОП.
(2) Досието на обществена поръчка, възложена по глава двадесет и шеста от ЗОП
съдържа:
1. всички документи, свързани с провеждането и възлагането на конкретната
обществена поръчка (заповедта за определяне на условията на поръчката, обявата и
приложенията към нея);
2. постъпилите искания от страна на участниците за разяснения по условията на
поръчката и съответно изпратените отговори;
3. офертите на участниците и протокола от работата на комисията за получаване,
разглеждане и оценка на офертите;
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4. копие от сключения договор, ведно с необходимите документи за подписването
му, които са предвидени и гаранция за изпълнение, когато е поискана;
5. контролен лист за поемане на задължение и/или плащане, както и всички
становища на лицата, извършили вътрешен предварителен контрол;
6. докладни записки и други документи, отнасящи се до конкретната поръчка;
7. документи относно изпълнението на сключения договор.
(3) Досието на обществената поръчка се архивира по надлежния ред в архива на дирекция
ОП и се съхранява пет години след приключване на изпълнението на договора или
прекратяването на обществената поръчка.
(4) Всички лица, които инициират или участват в процеса на организиране и възлагане на
обществени поръчки, са длъжни след възлагане на поръчката да предоставят копия от
всички получени и съставени документи в дирекция ОП за окомплектоване на досиета.
Чл.60. (1) Директорът на дирекция ОП, определя служител, който отговаря за
съхраняването на досиетата по проведени от дирекцията обществени поръчки и поддържа
Регистър на проведените процедури и сключените договори по ЗОП със следната
информация:
1. вид на процедурата;
2. предмет и номер на договора;
3. стойност на договора/поръчката;
4. срок за изпълнение на договора;
5. номер и дата на решението за прекратяване на процедурата.
(2) Достъпът до конкретно досие на обществена поръчка на служители, извън дирекция
ОП и дирекция МТС ще се извършва само, чрез приемо – предавателен протокол, след
разрешение на директор дирекция ОП.
Глава четвърта
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.61. Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата на
„Топлофикация София” ЕАД (www.zop.toplo.bg), в която се публикуват документи във
връзка с провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и възлагане
на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
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Чл.62. (1) Публикуването на документи и информация в Профила на купувача (Профила)
се осъществява посредством програмен продукт, даващ достъп на съответния служител
чрез потребителско име и парола. Нивото на достъп на съответното лице е в съответствие
със задълженията му съгласно настоящите правила.
(2) Лицата, които ще имат достъп до профила и могат да публикуват документи и да
нанасят информация в отделни модули на профила, се определят от директор дирекция
ОП и се съобщават на администратора, поддържащ профила, за да им бъде създадено
потребителско име и парола с определено ниво на достъп.
Чл.63. (1) Съответните отговорни лица, посочени в настоящите правила, отговарят за
своевременното публикуване на документи относно провеждани обществени поръчки
съгласно нормите на ЗОП.
(2) Отговорните лица са длъжни да следят дали публикуваната информация е
достъпна и дали страницата работи правилно, като при проблем са длъжни да докладват
на директор дирекция ОП, който да изиска от администраторите на профила
отстраняването на проблема.
Чл.64. Изпращането на документи до Регистъра на обществените поръчки и
публикуването им в Профила на купувача става по реда, посочен в настоящите вътрешни
правила.
Раздел II
ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.65. (1) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на
чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в Профила на
купувача на дружеството се публикуват под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането,
изпълнението и прекратяването на обществени поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които
поради технически причини или такива свързани със защита на информацията, не е
възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителя във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на
процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително
приложенията към тях;
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6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени
поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенция по обществени поръчки (АОП) във връзка с
осъществения от нея предварителен контрол.
9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
10. друга информация, подлежаща на публикуване съгласно ЗОП и ППЗОП.
Чл.66. (1) В документите, които се публикуват в Профила на купувача, се заличава
информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл.
102, ал. 1 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на
заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
(2) Заличаването на информация се извършва от лицето, публикуващо документа, по
указание на юрист или директор дирекция ОП.
Чл.67. Ако друго не е определено в ЗОП, документите, които се публикуват в РОП, и
документациите за участие в процедурите се публикуват в Профила на купувача в първия
работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на
изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.
Чл.68. (1) Документите и информацията, които се отнасят до конкретна процедура по
ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в Профила на купувача, представляващ
електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.
(2) Всеки самостоятелен раздел се поддържа в Профила на купувача до изтичането на три
години 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, квалификационна система или
ДСП.
Чл.69. (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) „Топлофикация София” ЕАД в качеството си на възложител изпраща на АОП
информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на
процедурата.
Раздел III
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РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.70. Решенията за откриване на процедурите, обявленията, документациите за участие и
обявите по чл. 187 от ЗОП се публикуват в Профила на купувача от определените
служители от дирекция ОП.
Чл.71. (1) Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с
приложенията към тях се публикуват в Профила на купувача от определените служители
от дирекция ОП и дирекция МТС.
(2) Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществени
поръчки чрез обява или покана до определени лица, заедно с приложенията към тях се
публикуват в Профила на купувача от определените служители от дирекция ОП и
дирекция МТС.
Чл.72. Решенията за завършване на процедурите по чл. 108 от ЗОП се публикуват в
Профила на купувача от определените служители от дирекция ОП.
Чл.73. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към
тях, допълнителните споразумения към тях, рамковите споразумения заедно със
задължителните приложения към тях, както и допълнителните споразумения за изменения
на договорите за обществени поръчки се публикуват в Профила на купувача от
определените служители от дирекция ОП.
Чл.74. Информация за датата и основанието за прекратяване на договори се публикува в
Профила на купувача от определените служители от дирекция ОП.
Чл.75. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя,
както и одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от
осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на
обществена поръчка, а когато Възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите
за това, се публикуват в Профила на купувача от определените служители от дирекция
ОП.
Чл.76. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон
и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи
публичността и прозрачността на провежданите процедури се публикуват в Профила на
купувача от определените служители от дирекция ОП, веднага щом е налице
необходимост от публикуването на такава информация.
Глава пета
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА
ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл.77. (1) Служителите, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки
и участващи в него, при необходимост се включват в съответните обучения, както следва:
1. въвеждащо - при необходимост, за всяко новопостъпило лице, ангажирано и участващо
в цикъла на обществените поръчки, както и при промяна в нормативната уредба по
възлагане на обществени поръчки - с цел запознаване с общи принципи и положения на
Закона за обществените поръчки, правилника за неговото прилагане и вътрешните актове,
касаещи цикъла на управление на обществените поръчки, и разбиране ролята и
отговорността на изпълняваната длъжност в общия процес на възлагане и изпълнение на
обществени поръчки;
2. поддържащо - в обучения и други форми, организирани във връзка с прилагане на ЗОП
- с цел подобряване процеса на управление на цикъла на обществените поръчки;
3. инцидентно - в обучения и други форми, организирани във връзка с прилагане на ЗОП.
(2) Темите се определят в резултат на установени практики и пропуски в процеса по
управление на цикъла на обществените поръчки, за постигане на конкретни резултати в
цялостната работа на лицата, ангажирани в работния процес при възлагането на
обществените поръчки и за подобряване на професионалните умения при изпълнението на
служебните задължения.
(3) При мотивирано искане от лица, ангажирани с управлението на цикъла на
обществените поръчки, изпълнителният директор на „Топлофикация“ ЕАД може да
разреши участието в семинари и обучения, организирани и провеждани от външни лица,
след съгласуване на искането с директора на дирекция „ИП“ с оглед финансовата
обезпеченост.
Глава шеста
РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО РЕДА НАЧЛ. 230, АЛ. 4 ОТ ЗОП
Чл.78. (1) Дирекция МТС в срок до 01 март на всяка година, следваща отчетната,
организира изготвянето на справка за всички разходвани средства във връзка с
обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗОП през предходната календарна
година.

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки от
„Топлофикация София” ЕАД и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

37

(2) Въз основа на изготвената справка по ал. 1 дирекция „ОП“ в срок до 15 март попълва
обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки
на стойност по чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗОП.
(3) Информацията по ал. 2 се изпраща от възложителя до Агенция за обществени поръчки,
по утвърден от нея образец в срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната.
Глава седма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените въпроси в правилата се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и
други приложими нормативни актове.
§ 2. Изменение и допълнение на правилата се извършва по реда на тяхното приемане.
§3. Със Заповед на Изпълнителния директор могат да бъдат утвърдени образци на
документи към настоящите Вътрешни правила.
§4. За неизпълнение на задълженията по настоящите Вътрешни правила длъжностните
лица носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
§5. Настоящите правила влизат в сила, считано от датата на одобрението им с Решение на
Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД и отменят действащите Вътрешни
правила на „Топлофикация София” ЕАД за възлагане на обществени поръчки по реда на
ЗОП и сключване на договори, приети с Решение от 30.04.2015г. на Съвета на директорите
на „Топлофикация София” ЕАД.
Копие от настоящите Вътрешни правила да се връчат на отговорните лица за сведение и
изпълнение.

Съгласували:
Горан Петров
Директор Дирекция ОП
Невена Иванова
Директор Дирекция МТС
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