


8. информация за изпълнен/предсрочно прекратен договор за обществена поръчка в 

законоустановените срокове; 

9. публична покана по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП за поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП; 

10. обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП – в срок до 31 март на текущата 

година; 

11. друга информация по чл. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки ( ППЗОП).    

(2) Информацията се изпраща в законоустановените срокове, чрез един от начините, 

посочени в чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, със съдействието на дирекция ММВООП, организирано от 

нейния директор.  

(3) При наличие на основание за това съответните информации по ал. 1 се изпращат и на 

ОВ на ЕС, като това се посочва изрично в попълваните до Агенция за обществени поръчки 

(АОП) форми.  

 

РАЗДЕЛ ІV 

РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА НВИМ 

Чл. 4. (1) Директорът на дирекция ММВООП отговаря за организацията свързана със 

създаването и поддържането на ПК и организира публикуването на следните документи в него 

след тяхното предоставяне: 

1. предварителните обявления; 

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки; 

3. документациите за участие в процедурите; 

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация 

за участие; 

5. разясненията по документациите за участие; 

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и 

договаряне с обявление; 

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с 

приложенията към тях; 

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите; 

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите 

за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена 

поръчка; 

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях; 

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях; 

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях; 

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки; 

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по 

договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за 

авансовите плащания; 

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на 

договорите; 

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или 

задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор; 

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях; 

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП; 

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя; 

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията 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; 

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и 

факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с 

вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП. 



(2) Публикуването се извършва в сроковете, определени в ЗОП – чл. 22б, ал. 4 (общи 

срокове), чл. 28, ал. 6 (срок за публикуване на документацията за участие), чл. 64, ал. 3 (срок за 

публикуване на документацията за участие при намаляване на срока за получаване на офертите 

поради осигурен достъп по електронен път), чл. 29, ал. и ал. 4 (срок за публикуване на 

разясненията на документацията за участие и решението при промяна удължаване на срока за 

получаване на офертите във връзка с дадени обяснения) и др. 

(3) Електронните документи се публикуват, без да се нарушават приложими ограничения 

във връзка с обявяването на чувствителна търговска информация и правилата на 

конкуренцията. За целта преди публикуването на документите по ал. 2, в тях се заличава 

информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, 

ал. 4 от ЗОП, както и информация, която е защитена от закон. На мястото на заличената 

информация се посочва правното основание за заличаването.    

(4) Документите по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, отнасящи се за конкретна обществена поръчка 

се публикуват в раздел „Обществени поръчки”, в самостоятелен подраздел, представляващ 

отделна електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване. 

Идентификационният номер се състои от поредния номер на преписката от едно до безкрайност 

за съответната календарна година и датата на създаване, добавена с тире. Към уникалния номер 

на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния подраздел в 

профила на купувача. Самостоятелният подраздел за всяка конкретна обществена поръчка се 

създава преди изпращане на информацията по чл. 3, ал. 1, като информацията за адреса на 

хипервръзката се изпраща до АОП едновременно с решението за откриване на процедурата. 

(5) Самостоятелният подраздел се поддържа на профила на купувача: 

1. до изтичането на една година от приключването или прекратяването на процедурата, 

когато не е сключен договор; 

2. до изтичането на една година от изпълнението на всички задължения по договора, 

съответно всички задължения по рамковото споразумение.     

 

РАЗДЕЛ V 

НАЧИН НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА 

Чл. 5. За удостоверяване датата на публикуване на електронни документи в ПК, чрез 

промени във функционалността на системата на интернет страницата на НВИМ, се създава 

възможност за автоматично генериране и показване на датата на публикуване на документа. 

Снимката на екрана се отпечатва (Print Screen) и се прилага в досието на съответната поръчка.   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

        § 1. Настоящите правила са приети на основание чл. 22г от ЗОП. 

        § 2. Настоящите правила се утвърждават със заповед на директора на НВИМ. 
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