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KaIuenun Feoprui
директор на ИБ на НдЕI
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УпРАВЛЕНИЕ НА

пОръчКИ

ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ

В НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНд
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Вьтрешните правила са създадени на основание Чл.244, an. I от ЭОП във връзка
с чл. 140 от ППЭОП и уреждат:
.
1. Прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на
датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени
поръчки;
2. Планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка,
провеждане на процедурите и сключнане на договорите;
З. Определяне на сnужитеnите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда
за осьществяване на контроn върху тякната работа;
4. Поnучаването и съхраняването на заявnения за участие, оферти и проекти и реда
за опредеnяне на сьстава и начина на работа на комисията за извършване на
подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за
провеждане на преговори и диалог, както и на журито;
5. Сключване на договорите;
6. Просnедяване изпълнението на сключените договори и за приемане на
резуnтатите от тях;
‘7. действаята при обжалване на процедурите;
8. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на nицата, ангажирани с
управnението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикьnа на обществените поръчки;
10. Архивиране на документите, свьрзани с управnението на цикъла на
обществените поръчки;
11. Поддържане на профиnа на купувача.
Чл. 2. Целта на настоящите правила е да създадат усnовия за законосъобразно и
ефективно разкодване на пубnични средства, както и пубnичност и прозрачност на
действията по прогнозиране, планиране, провеищане и вьзлагане на обществени
порьчки при спазване ЭОП и ППЗОП.
Чл. З. Вьтрешните правила се прилагат при възлагане на обществени поръчки по реда
на ЭОП за строитеnство, доставки, осьществяване на ycnyru или провежцане на
конкурс за проект, както и при реаnизирането на проекти финансирани със средства от
европейските фондове.

Чл. 4. Вьтрешните правила включнат:
1. отговорностите на длълшостните лица в процеса на организацията при
подготовка, стартиране и провеждане на обществени поръчки;
2. действията и отговорностите на д,пъжi-iостните лица no сключнане на
договора за възлагане на конкретната обществена порьчка;
3. задълженията на длъжностните лица кокгролиращи изпълнението на
договорите;
4. задълженията на дльжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на
документацията по възлагане на обществените поръчки от НдЕФ.
Чл. 5. Настоящите вьтрешни правила се прилагат съвместно с другите правила и
процедури на работа в НдЕФ
Чл. 6. Председателят на Управителния съвет на НДЕФ е ВЪЭЛОЖИТЕЛ по смисъла на
чл. 5, ал. 1,т. 13 от ЭОП.
Чл. 7. Директорът на ИБ на НдЕФ организира и възлага обществените поръчки на
основание Чл. 7(1) ЭОП.

II. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 8. (1) Прогнозирането на обществените порьчки се извършва преди
разработването на проекта на бюджет на НдЕФ за сьответната финансова година.
(2) Главният счетоводител и главният експерт Управление на програми изготвят
мотивирани заявки за необходимост от строителни дейности, доставка на стоки и
предоставяне на услуги, в това число и за тези, които ще се вьзлагат по реда на чл. 20,
ал. 4отЭОП;
(3) Информацията no an. 2 задължително следва да съдържа: предмет и кратко
описание на обществената поръчка, прогнозна стойност без ДЦС, прогнозна дата за
стартирането на обществената порьчка и прогнозен срок, кьм който следва да бьде
сключен договора (ако се предвижда сключване на договор за стоките и услугите по
чл. 20, an. 4 от ЭОП).
.

Чл. 9. (1) директорът “а ИБ на НдЕФ изготвя обобщен списък на прогнозираните
обществени поръчки вьз основа на заявките по чл. 8, an. 2.
(2) Списъкът по предходната алинея се представя за утвърждаване от УС на НдЕФ,
заедно с бюджета на НдЕФ за съответната година.

ПI. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНиТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 10. (1) след утвърждаване на списъка по чл. 9, an. 1 Главният счетоводител в
съответствие с приетия бюджет разработва препоръчителен график за възлагане на
планираните обществени поръчки за следващите 12 (дванадесет) месеца, извън
обществените поръчки по реда на чл. 20, an. 4 ЭОП, като взема предвид:
1. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително реда
на избраната процедура, когато е необходимо;
2. времето, необходимо за изготвяне на техническите спецификации;
2. времето за подготовка, включително на документацията;
4. времето за провеждане на вьзлагането, включително за получаване на заявления
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за участие или на оферти, работата на комисията и сключването на договора;
(2) При планирането на дейностите по графика се съобразяват всички
законоустановени срокове, включително тези в производствата по обжалване,
извършване на контрол от АОП, когато е приложимо, както и началния момент и срока
за изпьлнение на договора.
(3) Графикьт се утвържцава директора на ИБ на Т-IдЕФ.
Чл. 11. Откриването на процедура за възлагане на обществена порьчка, която не е
включена в Графика на планираните поръчки през годината, сьобразно одобрения
бюджет се допуска по изключение, след мотивирано предложение на директора на ИБ
на НдЕФ, сьгласувано с Главния счетоводител за промяна на бюджета.
ХУ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 12. (1) Прогнозната стойност на порьчката се определя от Главная счетоводит~’ rio
реда на чл. 20 от ЭОП, на базата на прогнозна цена.
(2) Къги датата на реплението за откриване на процедура или на публикуване на обява
се обобщават всички идентични или сходни потребности на НдЕФ, които са известни,
с оглед на правилното определяне на реда за тяхното възлагане при спазване
изискванията на ЭОП и ППЭОП.

У. СТАРГИРАНЕ HA ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл. 13. (1) Стартирането на всяка обществена поръчка започва с докладна записка от
главная счетоводител и/или от главния експерт Управление на проекти до директора
на ИБ на НдЕФ, която съдържа:
1. Обосновка от необходимоспа от стартиране на пориката;
2. Източник н а средствата за финансиране;
3. Приблизителна или точна стой”ост на обществената поръчка без ДДС с обосновка за
начина за нейното образуване;
4. Точен или приблизителен срок за изпълнение на предмета на обществената порьчка;
5. Приложен проект на техническа спецификация и/или количествени сметки и проект
на методика за оценка;
6. друга специфична информация или условия, отнасящи се до предмета на поръчката
ако е необходимо;
7. Служител/и, които ще оказват сьдействие при изготвяне на докуменгацията;
8. Служител/и, които ще осъществяват текущ контрол и ще приемат резултатите от
изпълнението на договора;
(2) Служителите нямат право с предложената техническа спецификация да ограничават
конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано
предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в
обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойноспа, еложноспа,
количеството или обема на обществената порьчка.
(3) директорът на ИБ на НдЕФ установява наличието на поръчката в утвърдения
график / списък и основните й параметри с оглед корекгност на представената
информация.
(4) Одобрената докладна записка се предава на техническия асистент за архивиране в
досието на порьчката.

УТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ГIОдГОТОВКАТА НА
ПРОЦЕдУРИТЕ И ПОРЪЧКИТЕ ПО ЧЛ. 20, An. з ОТ ЭОП И РЕДА ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА РАБОТА

з

Чл. 14. (1) директорът на КБ на НдЕФ със заповед възлага на определено от него
длъжностно лице от НДЕФ и/или на външен изпълнител да подготви необходимите
документи по обществената порьчка и изпращане на цялата информация, свързана с
провеждане, възлагане и отчитане на изпълнението на обществената поръчка до
компетентните по ЭОП органи. длъжностното лице от НдЕФ отговаря и за
публикуване на необходимите документи и информация в «Профила на купувача”.
(2) Лицата по an. I изготвят проекти на решение, обявление, документация, покана,
образци на докугиенти, заповед за назначаване на комисия, проект на договор, и др.
документ”, необходими за провеждане на съответния вид процедура.
(3) За процедурите, които подлежат на публикуване в Регистьра на обществените
поръчки (РОп) и контрол чрез случаен избор, преди откриване на процедурата
длъжностното лице, по предходната алинея въвежда данни за процедурата, подписани
с елекгронен подпис в сисtемата за случаен избор.
.

(4) Ако след изтичане на З (три) работни дни от въвеждане на данните, процедурата не
е избрана за контрол, проектите на документите по an. 5 се представят за утвърждаване
от директора на 1-ГБ на НдЕФ.
(5) В случай че процедурата е избрана за коiпрол, в З дневен срок от избирането й
длъжностното лице по an. I изпраща по реда на чл. 117, an. I от ППЗОП едновременно
проекти на:
1. Решеннето за откриване “а процедурата;
2. Обявлението за оповестяване откриването на процедурата;
З. Техническите спецификации, с изкnючение на случаите, когато те се одобряват с
поканата за потвържцаване на интерес;
4. Методиката за оценка, когато е приложимо.
(6) Когато АОП установи несъответствия, които касаят документите по an. 5,
длъжностното лице по an. 1 в срок от 2 (два) работни дни коригира документите в
съответствие с препорьките на Агснцията.
Чл. 15. директорьт на ИБ на 1-IДЕФ координира цялостния процес по провежцане на
обществените порьчки и документирането им, в това число:
1. Изготвяне и съгласуване на документациите, цялостнил процес по провеждане на
процедурите и архивирането им;
2. Скnючването на договори с определените за изпълнители участници, съгласно
изискванията на ЗОН;
3.Освобождаване на банковите гаранции за изпълнение на договора или
застрахователната полица;
4. Подготовката и изпращането на изискуемата по ЭОП и ППЗОП информация до
АОП, «Официаnен вестник” на ЕС и ,,Профиn на купувача”;
Чл. 16. директорьт на ИБ на НдЕФ утвърждава всички документи по обществени
порьчки.

УII. ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ HA ЗАЯВЛЕНHЯ ЗА УЧАСТИЕ,
ОФЕРТИ И ПРОЕКТИ, И ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА И НАЧИНА НА РАБОТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪНIIВАHЕ HA ПОДБОР НА КАНДИдАТИТЕ И
УЧАСТНИЦИТЕ,
РАЗГЛЕЖДАНЕ
И
ОЦЕНКА
HA
ОФЕРТИТЕ
ИПРОВЕ~ЩАНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ДИАЛОГ И НА ЖУРИТО
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Чл. 17. (1) документите, свьрзани с участието в обществена порьчка, се представят от
участника или кандидата, или от упълномощен от него представител лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в офиса
на НДЕФ от техническия асистент.
-

(2) документите по an. I се представят в запечатана непрозрачна опаковка, вьрху която
се посочват:
1 Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
-

3. Наименованието на порьчката, а когато е приложимо и обособените позиции, за
които се подават документите.
-

(3) За получените оферти или заявления за участие в НдЕФ се води регистър, в който
се отбелязват:
I. Подател на офертата или заявлението за участие;
2. Номер, дата и час на получаване;
3. Причините за врьщане на заявлението за участие или офертата, когато е
приложимо.
(4) Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане
на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарупJена цялост.
(5) Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за
участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има
чакащи лица. те се включват в списък, който се подписва от техническият асистент и
от присьстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списька се
завеждат в регистьра по an. 3.
(б) В случаите по an. 5 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от
лица, които не са включени в списъка.
(7) Техническият асистент предава получените заявления за участие или офертите на
председателя на комисията след изтичане на срока за получаването им, за което се
съставя протокол с данните по an. 3. Протокольт се подписва от техническия асистент
и от председателя на комисията.
Чл. 18. (1) Комисията за разглеждане и оценка на офертите се назначава след
изтичането на срока за представяне на оферти или заявления за участие със заповед на
директора на ИБ на НдЕФ, който определя нейния еъстав, срока за приключване на
нейната работа, както и място на охранение на документите, свързани с обществената
порьчка до приключване работата на комисията.
(2) При необходимост членове на комисията могат да са и външни лица.
(3) В случаите по an. 2 директорьт на ИБ сключва писмен договор с всяко от лицата.
(4) Председателят на комисията:
I. Свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;
2. Информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват
изпълнението на поставеннте задачи в посочените срокове;
3. Отговаря за правилното съхранение на документите до приключване работата па
комисията;

(5) Председателят и членовете на комисията:
1. Участват в заседанията на комисията;
2. Лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и оценяват
офертите;
3. Подписват всички протоколи и доклади от работата на комисилта.
(6) Реiденията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(7) Когато председателят или член на комисия не е съгласен с решенията и
предложеннята на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение.
Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от
доклада по чл. 103, an. З от ЭОП.
(8) Председателят и членовете на комисията представят на Директора на ИБ
деклар~ция по чл. 103. an. 2 от ЭОП след получаване на спи~ъка с кандидатите или
участниците и на всеки етап от процедурата, когато настьпи промяна в декларираните
данни.
(9) Всеки от комисията е длъжен да сн направи самоотвод, когато установи, че:
1.По обективни причини не може да изпълнява задьлженията си;
2.Е вьзникнал конфликт на интереси.
(10) Директорът на ИБ е длъжен да отстрани всеки от комисията, за когото установи,
че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник.
(11) В случаите по an. 9 и 10 директорът на ИБ определя със заповед нов член.
(12) В случаите no an. 9 действията на отстранения член и/или председател, свьрзани с
разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията
на участниците, след настьпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и
се извършват от новия член.
(13) Всички членове на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които
са узнали във връзка сьс своята работа в комисията.
(14) Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване “а становища и
вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
(15) Всеки член на комисията е длъжен незабавно да докладва на вьзложителя
случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза
на кандидат или участник.
Чл. 19. (1) Комисията започва работа след получаване на представените заявления за
участие или оферти и протокола по чл. 17, an. 7.
(2) Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на
което могат да присьстват кандидатите или участниците в процедурата “ли техни
упьлномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
(3) Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постьпване и оповестява съдържание им, а когато е приложимо
проверява за
наличието на отделен запечатан плик с надпис “Ценово предложение”.
-

(4) Най-малко грима от членовете на комисията подписват техническото предложение
и алика с надпис ‘Ценово предложение.
(5) Комисията предлага по един от присьстващите представители на другите

б

ф

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис “Ценово
предложение”.
(6) Публичната част от заседанието на комисията приключна след извършването на
действията по an. 3-5.
(7) Комисията разглежда документите по Чл. 39, an. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното сьстояние и критерйите за подбор, поставени от
възложителя, и съставя протокол.
(8) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несьответствие с изискванииа
към личното сьстояние или критериите за подбор, комисията ги посочна в протокола
по an. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на
публикуването му в «Профила на купувача”.
(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по an. 7 кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за
обществени порьчки (ЕЕдОП) и/или други докуменги, които съдържат променена
и/или допълнена информация. допьлнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са насгьпили след крайния срок за получаване
па оферти или заявления за участие.
(10) Възможноспа по an. 9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица. посочени
от кандидата или участника. Кандидатьт или участникьт може да замени
подизпълнител ади трето лице, когато е установено, че подизпълннтелят или третото
лице не отговарят на условията на вьзложителя, когато тона не води до промяна на
техническото предложение.
(11) След изтичането на срока по an. 9 комисията присгьпва към разглеждане на
допълнително
представените
документи
относно
съответствието
на
кандидатите участниците с изискванията кьм личното състояние и критериите за
подбор.
(12) При извършването па предварителния подбор и на всеки етап от процедуратa
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от
кaндидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица.
(13) Комисията не разгnежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор.
(14) Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предваритеnно обявените условия.
(15) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията
не може да отхвьрли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел
до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
(16) Ценовото предложение на учaстник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възnожителя не се отваря.
(17) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комиснята отваря ценовото предложение след като е извьршила
оценяване на офертите по другите показатели.
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(18) Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в «Профила на купувача”
датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.
54. an. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по
другите показатели, отваря ценовите предложения и гн оповестява.
(19) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
(20) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния
ред:
1. по-ниска предложена цена;
2.по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извьн посочените по т. 1 и 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тях пата тежест.
(21) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо гиясто оферти, ако участниците не могат да бьдат класирани в
съответствие с an. 20 или, ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се
предлага в две или повече оферти.
(22) Комисията изготвя доклад за резултатнте от работата си по съответната
процедура, който сьдьржа:
1. сьстав на комисията, включително промените, настьпили в хода на работа на
комисията:
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, какго и заповедите, с
които се изменят сроковете, задачите и сьставьт й;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите,
.

заявленилта за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
б. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложймо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник
или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е
приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.
(23) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.
(24) докладът на комисията се подписва от всичкi~i иленове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и или
снимки с докладна записка.
(25) Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в
работата на комисията.
(26) В случаите по чл. 104, an. 2 и чл. 181. an. 2 от ЭОП действията на комисията се
извършват в следната последователност:

1. комисията отваря no реда на тяхното nостъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на
участниците no съответните показатели за оценка на офертите;
2. технмческото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най
малко от трима членове на комисията и се предлага Ho един от присьстващите
представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от
заседанието приключна;
3. комисията разглежда представените оферти и оценява сьгласно избрания
критерий за вьзлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените
условия;
4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискйанията
към личното състояние или критериите за nодбор, комисията писмено уведомява
участника;
6. в срок до 5 (nет) работни дни от получаването на уведомлението участникът може
да представи нов ЕЕдОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допьлнена информация;
7. комисията разглежда документите no т. 4 и б до установяване на съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които
класира на nърво и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се
класират.
(27) Член на комисията, оnределен от Председателя, изготвя съвместно с останалите
членове на комисията всички протоколи, доклада по an. 22 и документи, свързани с
работата на комисията.
(28) Към доклада no an. 24 се nредставя и проект на решение в съответствие с
констатациите и изводите от nротоколите на комисията.
(29) Проектьт на решение се изготвя от служителя, отговорен за nровеждането на
nроцедурата.

“П. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ
Чл. 20. (1) договорът за иьзлагане “а обществена поръчка се сключва с определения
от Директора на HE на НдЕФ.
(2) договорът по an. I се сключна при условие, че npu подnисването му оnределеният
изпълнигел:
1. nредстави документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10. an. 2
от ЭОП:
2. изnълни задължението по чп. 67, an. 6 от ЭОП:
З. представи определената гаранция за изпълнение на договора:
4. извьрши съответна регистрация, представи документ “ли изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен “ли административен акт и е поставено от вьзложителя в условията па
обявената поръчка.
(З) Възложителят не сключва договор, когато участникьт, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор:
2. не изпълни някое от условията по an. 2, или
З. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(4) В случаите no an. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в часпа
за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран
участник за изпълнител.
(5)договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в
докумеигацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, вьз основа
“а които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на
договор се допускат по изключение, когато е изпьлнено условието по чл. 116. an. !, т. 5
от ЭОП и са наложени от обстоятелства, настьпили no време или след провеждане на
процедурата.
(6) Вьзложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила “а
решението за определяне нa изпълнител “ли на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение “а това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересовaните кандидати и/или заинтересованите учaстници зa
реп~ението за определяне на изпълнител.
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена порьчка преди изтичането
наl4-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните
случаи:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, an. 1, т. 8 10 и 13 от ЭОП и има само един поканен
участник или
б) процедура no чл. 18, an. 1, т. 8 10 и 13 от ЭОП, открита на основание чл. 79,
an. 1, т. 4, чл. 164, an. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, an. I, т. 1 от ЭОП и “ма повече поканени
участници:
2. определеният за изпълнител с единственият заинтересован участник и няма
заинтересовани кандидати, или
З. договорът се сключва вьз основа на рамково споразумение с един участник.
-

-

(8) директорът на J4Б няма право да сключи договор с определения изпълнител преди
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато
предварително изпълнение или, когато процедурата е открита на основание чл. 79, an.
1. т. 4, чл. 164, an. 1, т. 3 или 4, или чл. 182. an. 1. т. 1 от ЭОП.
(9) Преди подписване на договора от лицето по an. 1, сьщият се сьгласува с главния
счетоводител на НдЕФ.
(10) След подписване на договора от лицата по an. I същият се регистрира в
деловодството на НДЕФ, където се съхранява оригинanният екземпляр от сключения
договор.
(11) Техническият асистент в срок до З (три) работни дни от регистриране на договора
в деловодството, подготвя копие на договора, и копие на банкова гаранция за добро
изпълнение “ли застрахователна полица, a при депозити на парични суми оригинал
или заверено от изпълнителя копие на алатежно нареждане и гн предава на главния
счетоводител.
-

(12) При сключване на договори на стойност по чл. 20. an. 4 от ЭОП проектьт на
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договор се съгласува с финансовая директор! главния счетоводител и се представя за
подпис на директора на ИБ на НдЕФ.
(13) Техническият асистент регистрира в деловодството на гиинистерството сключения
no an. 12 договор и предава копие от него на Главния счетоводител на НдЕФ.
Чл. 21. (1) Техническият асистент извършва окомnлектоване на договора.
Окомnлектоването съдържа опис на наличните в досието документи, копие от договора
и всички други документ”, свьрзани с изпълнение и приемане на резултатите no
договора и ги предава на лицето no ча 13, an. 1, T. 8.
(2) Лицето no чл. 13. an. 1, т. 8, което е посочено в договора, че ще nриема резултатите
от изnъnнението на договора трябва да изготвя и съхрааява всички документ”,
свързани с изпълнението на договора и nриемането на резултатите от тях до
nрикnючване на изпълнението на договора.
(3) Лицето no an. 2 представя на гnавния счетоводитеn на НдЕФ оригинал на издадена
от изnъnнителя фактура за nлащане по договора и оригинален документ/ти за приемане
на работата.
(4)документите по an. 3, пnатежните нареждания за извърiнени nлащания no
изпъnнението на обществените nоръчки, документите за депозити на парични суми и
документи, удостоверяващи освобождаването им се съхраняват от Главния
счетоводиТеn.
(5) Сnед изnъnнение “ли прекратяване на договора, сnужитеnят, на когото е възnожена
организацията на обществената nорьчка в срок до 10 (десет) дни изготвя докnадна
заnиска до директора на ИБ на НдЕФ за nрикnючиnото изпълнение unu nрекратяване
на договора. Инфоргиацията но nредкодното изречение е необходима за nредnриемане
“а действия за освобождаване на гаранцията за изnълнение на договора, счетоводното
отразяване, в сnучай на наличен нереализиран ангажимент no договора, и за изnращане
на необходимата no чn. 29 от ЭОП информация в опредеnения срок.
(6) При наличие на основание за nриnагане на кnаузите за неустойки “ли други
отговорности, договорени между страните, служителят изрично отбеnязва това
обстоятелство в докnадната заnиска no an. 5.
(7) Прoследяването на изnъnнението и nриемането на резуnтатите no сключените
договор” се осъществява от лицата no чn. 13, ал. 1, т. 8 и гnавния счетоводитеn за
осъществяване на nредваритеnен контроn.
(8) Просnедяването на изnълнението и nриемането на резуnтатите no възnожени
обществени nоръчки, за които не е скnючен договор на основание чп. 20, an. 5 от ЭОП
се осъщсствява от главния счетоводитеn.

IХ. ДЕЙСТВиЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ
Чn. 22. (1) При nос’гьпиnа жалба срещу решение на възnожитеnя по дадена nроцедура
сnужiпелят, на когото е възложена организацията на обществената nоръчка изпраща
копие от нея на nицето, което предоставя юридически ycnyru на НдЕФ.
(2) Когато жалбата е срещу решение за откриване на процедурата и в нея са наведени
довод” за незаконосъобразни изискванкя към технически и прoфесионални
сnособности на участниците u!unu техническа сnецификация сnужителят, на когото е
възnожена организацията на обществената nоръчка в срок до 1 (един) ден след
получаване на жалбата изnраща no електронната nоща на лицето, което nредоставя
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юридически услуги на НдЕФ информация относно жалбата.
(З) При наведени в жалбата доводи за незаконосъобразни действия или констатации на
комисията по отношение технически и професионални способности на участник или
оценка на техническата оферта служителят, “а когото е възложена организацията на
обществената порьчка след съгласува”е с определените от директора на ИБ на НдЕФ
членове на комисията, в срок до I (един) ден изпраща информация по електронната
поща на лицето, което предоставя юридически услуги на НдЕФ.
(4) Когато вследствие на nостъпилата жалба е необходимо да се изпратят в Комисията
за защита на конкуренцията документи със значителен обем техническият асистент
оказва необходимото съдействие на служителя, на когото е възложена организацията
на обществената поръчка при окомплектоване и заверяване на документите.
(5) 1$ случай че в жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка “спиране
на процедурата”, служителят, на когото е възложена организацията на обществената
поръчка в срок до I (един) ден от получаване на жалбата изпраща no електронната
поща на лицето, което предоставя юридически услуги на НдЕФ информация относно
наличие на обстоятелства по чл. 203, an. 2 и съответните доказателства, при наличие на
такива.
(6) Когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, служителят, на когото е
възложена организацията на обществената порьчка може в срок до I (един) ден от
получаване на жалбата да изпрати по електронната поща на лицето, което предоставя
юридически услуги на НдЕФ искане за допускане на предварително изпълнение на
решението, като изложи мотиви и приложи доказателства в подкрепа на твьрденията
си.
(7) Информацията по an. 5 и б може да се съдържа и в писмата съответно по an. 2 “ли
an. 3.
(8) Становището на 1-IДЕФ по чл. 200, an. 2 от ЭОП се изготвя от лицето, което
предоставя юридически услуги на НдЕФ.
(9) Изготвеното по реда на an. 8 становище се подписва от директора на КБ на НДЕФ.
(10) Процесуалното представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и
Вьрховния административен съд се осьществява от Председателя на УС или
упълномощено от него лице.
Х. ГIРОВЕЖдАНЕ НА ВЪВЕЖЦАЩО И ГIОДдЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА
ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ
С
УпРАВЛЕНИЕТО
НА
ЦИКЪЛА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 23. (1) Служителите на НдЕФ при необходимост се включват в обучения във
връзка с управлението на цикьла на обществените поръчки, както следва:
1. въвежцащо при необходимост, за всяко новопостъпило лице:
2. поддържащо в обучения и друг” форми, организирани вьв връзка с прилагане
на ЭОП съобразно индивидуалния работен план на служителите в НдЕФ;
3. инцидентно в обучения и други форми, организирани вьв врьзка с прилагане
на ЭОП извън индивидуалния работен план на служителите в НдЕФ.
-

-

-

-

-

(2) С оглед предприемане на подходящи действия за обучение и развитие на
служителите в НдЕФ във връзка с управлението на цикьла на обществените порьчки в

срок до 31 декември на сьответната година Финансовият директор, при необходимост
планира и изготвя списьк с теми за поддьржащо обучение за следващата календарна
година.
(3) Темите се определят в резултат на установени практиiоi и пропуски в процеса по
управление на цикъла на обществените порьчки, както и за да подкрепят
реапизирането на целите, заложени в индивидуалните работни планове на служителите
в НДЕФ за постигане на конкретни резултати в цялостната им работа и за подобряване
на професионалните умения при изпълнението на служебните задължения, както и
тези, определени с вътрешноведомствен акт.
(4) Списъкът по an. 2 се утвърждава от директора на

на НдЕФ.

XL дОКУМЕНТИРАIIЕ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ

поРъчкИ
Чл. 24. Етапите за управление на цикъла на обществените поръчки се документират,
какго следва:
1. прогнозиране на обществените порьчки с документ” по чл. 8, an. 2 и чп. 9, ал. 1;
2. планиране на обществените порьчки с документ” по чл. 10, an. З и ча 11;
3. стартиране на обществената поръчка с документа по чл. 13, an. 4;
4. определяне па слулштели, отговорни за подготовката на процедурите и
порьчките по чп. 20. аn.3 от ЭОП, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната
работа със заповедта по чл. 14, an. I и утвърдените от възложителя документи по чn.
9, an. 2 и чл. 16;
5. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проект”, и
определяне състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на
кандидат” те и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на
преговори и диалог и на журито с документите по чл. 17, an. 7, чn. 18, ал. 1 и чп. 19.
an. I и 27;
6. сключнане на договор”, просnедяване изпълнението на скnючените договор” и
приемане на резуnтатите оттях с документите по чп. 20. an. I и an. 12 и чл. 21. an. I и
an.5;
7. действия при обжалнане на процедурите със становището по чл. 22, an. 9;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на nицата, ангажирани с
управлението на цикъла на обществените порьчки със списька по чn. 24, an. 2 и
копията от сертификатите за проведените обучения;
9. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на
обществените поръчки с опис на съдържащите се в досието документи и документите
по чп. 21. ал. 1.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ХII. АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО HA

ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 25. (1) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа:
(2) Окомплектовка на обществената поръчка, която се извършва от техническилт
асистент, съхранява се в офиса на НдЕФ и в зависимост от приложимите по ЭОП
случаи съдържа:
1. опис на съдържащите се в досието документи;
2. одобрената докnадна записка по чп. 13;
3. всички документи, свързани с провеждането и вьзлагането на конкретната

обществена поръчка;
4. кореспонденцията до ,,Официалния вестник” на Европейския сьюз и Агенцията
no обществени поръчки;
5. постьпилите искания от страна “а участниците или кандидатите за разяснения no
документацията за участие;
6. офертите или заявленията за участие на участницйте или кандидаткге no
процедурата;
7. протокол” и доклад oт работата на комисията;
8. кореспоаденция до участниците или кандидати, с приложени доказателства за
уведомяването им;
9. сключения договор, ведно с необходимите документи за подписването му;
10. обявление за възложена поръчка;
11. обявление за приключване на договор, изпратено до Агенцията по обществените
поръчки;
.
12. документ», удостоверяващи освобожцаването на банкови гаранции и
застраховки;
13. докладни записки и други документи, отнасящи се до конкретната процедура;
14. информация за обжалване, когато процедурата е обжалвана.
(3) Главният счетоводител на НдЕФ, сьхранява документация, която съдържа:
документите no чл. 21, an. 3. платежните нареждания за извършени плащаная но
изпълнението на обществените поръчки, документите за депозити на парични суми и
документи, удостоверяващи освобождаването им.
(4) документите, свързани е изпълнението на договора за обществена поръчка се
предават от служителя no чл. 21. an. 2 след приключване на договора, под опис в
архива на НдЕФ за съхранение.
ХIП. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл. 26. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната
страница на НдЕФ.
Чn. 27. директорът на ИБ на НдЕФ със заповед определя лицето, отговорно за
поддьржане профила на купувача.
Чл. 28. Определеното лице за поддържане профила на купувача ежемесечно до пето
число aкгуализира публикуваните данни, а при необходимост и в друг” срокове, с
оглед изискванкята на ЭОП и ППЭОП.
Чn. 29. (1) Без да се наруклават приложими ограничения във връзка с обявяване на
чувствителна ‘гьрговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на
купувача под формата на електронни документи се публикуват:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането,
изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които
поради текнически причини “ли такива, свързани със защита на информацията, не е
възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достьп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителите вьв врьзка с обществените
поръчки;
4. протоколите и окончателните доклад” на комисиите за провеждане на
процедурите;
5. договорите за обществени порьчки и рамковите спорaзумения, включително
приложенията към тях;
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6. допьлнителните споразумения за изменения на договорите за обществени
поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на iiферти и покайите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осьществявания
от нея Iтредвари~елен контрол.
(2) В доку~ентите по an. 1, които се йубликуват в профила на купувача, се заличава
информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност
по чл. 102 от ЭОП, к~кто и информацията, която е защитена със закон. На мястото на
заличената информация се поdочва правното основание за заличаването.
(З) Эаличаването на информация се извьршва от юриста, който е бил член на
комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна
процедура.
Чл. 30. документите по чл. 29, an. 1 т. 1 4 6 и 8 се публикуват в профила на
купувача в следните tрокове:
.
1. всички решения и обявления, когато подлежаi на публикуване
в деня на
публикуването им в регистъра;
2. решенията за: одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
предварителен йодбор; приключване на диалога; определяне на изпълнител; класиране
на участниците в конкурс за гiроект и/или за присъждане на награди и/или други
плащания в конкурс за проект; прекратяване -на процедурата; сьздаване на
квалификационна система за включнането или за отказа за включване на
заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна
система; прекратяване участието в динамична система за покупки или в
квалификационна система на лица, които са включени в нея в деня на изпращането
им на лицата, заявили интерес,- на кандидатите или на участниците, а когато не
подлежат на изпращане в деня на издаването им;
З. поканите в dлучаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство
за иновации, сьстезателна процедура с договаряне или йроцедура на договаряне с
предварителна покана за участие в деня на изпращането им на избраните кандидати;
4. поканите, когато процедурата е открита с обявление за предварителна
информация или периодично индикативно обявление в деня на изпращането им до
лицата, които са заявили интерес за участие;
5. протоколите и окончателните доклади на комисиите -за провеждане на
процедурите
в деня на изп~ащането на съответното решение за: предварителен
подбор; приключване на-диалога; определяне на изпълнител; класиране на участниците
в конкурс з~ nроект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс
за проект; прекратяване на процедур~та; създаване на квалификационна система за
включнането или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната
система за покупки или в квалификационна система; прекратяване участието в
динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които -са
включени в нея, в зависимост от вийа и етапа на процедурата;
6. догёворите за обществени поръчки и рамковите споразумения, вклю~иФелно
приложенията кьм тях в деня на публикуване на обявлениёто за вьзлагане-на порьчка
в регистьра;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени
тiоръчки и рамковиi~е споразумения:
а) kогато са сключени на основание чл. 116, aji. 1, т. 2 -и З ЭОП
в -деня ~на
публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на
рамково споразумение в регистьра;
б) когато са сключени на основание чл. 116, ал.1, т. 1, 4 6 ЭОП до 7 дни от
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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сключване на доnълнитепното сnоразумение;
8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея nредварителен контрол
в 1 0-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в
регистьра;
9. информацията no чл. 44, an. 3, т. i эоп в 5-дневен срок след извършване на
сьответното действие;
10. съобщението no чл. 193 эоп в деня на nрекратяването.
(2) Съобщението no ча 43, an. 4 эоп се nубликува на профила на куnувача в деня, в
който вьзложителят е узнал, че решението не е nолучено от кандидата или от
участника.
Чл. 31. документите и информацията по Чл. 29 от настоящите вътрешни правила,
които се отнасят до конкретна обществена nоръчка, се обособяват в самостоятелен
раздел в nрофила на куnувача, nредставляващ електронна преnиска със самостоятелен
идентификационен номер и дата на сьздаването. Самостоятелният раздел се годдържа
в nрофила на куnувача до изтичането на три години от:
1. nрекратяването на nроцедурата, съответно nубликуването на съобщението no Чл.
193 эоп когато не е сключен договор;
2. изnълнението на всички задьлжения no договора, съответно на всички
~адължения по договорите в рамковото сnоразумение, квалификационната система и
динамичната система за покупки.
Чл. 32. (I) Служителят, отговорен за процедурата в срок от 2 (дни) изnраща nисмо
no електронната nоща с информация и/или nрикачени електронни документи до
лицето, отговорно за nубликуването им в ,,профила на куnувача”.
(2) Информацилта за публикуване в «Профила на купувача” се изnраща със
съдържание, както следва:
1. Естество на задачата /nубликуване, добавянс/;
2. Информация за обществената nоръчка;
2.1. Поръчка
2.2. Вид на поръчката
2.3. эаглавие на обществената nоръчка:
2.4. эаглавие на докумеита за добавяне:
3. Статус;
4. дата за nубликуване на информацията: ддlмм/гггг.;
5. друга информация (no преценка на подателя);
6. Име на отговорника за nроцедурата и телефон за контакт.
(3) Информацнята no an. 2 се nодава на български език.
(4) прикачените документи за nубликуване кьм електронно подnисаното писмо no an.
2 се изпращат в следния вид:
1. nълният набор oт документи за стартиране на обществена пoръчка се изnращат
в .zip или .гаг формат наименован на латиница, а съдържащите се дoкументи в .zip или.
гаг формата се наименуват на бьлгарски език, съобразно вида на документа;
2. останалите докумеi-гги свързани с обществената nоръчка се изпращат от
отговорника на процедурата наименувани на латиница, съобразно вида на документа.
(5) За дата на лубликуване на документите се nриема датата, отбелязана в «Профила на
куnувача” за всеки един от тях.
(6) В случай на вьзникнала спешна необкодимост от nубликуване на документи от
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отговорника за процедурата в «Профила на куйувача”, съадите могат да бъдат
публикувани и от изрично определен служител. В този случай до лицето, отговорно за
публикуването им в ,,Профила на купувача” се изпраща писмо по електронната поща с
информация за сведение.
Чл. 33. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва
кипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се сьдьржат
документите и информацията за конкретната порика;
(2) НдЕФ в качеството сн на Възложител изпраща на АОП информация за адреса на
кипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

XIV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЬЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА
КУПУВАЧА
Чл. 34. Финансовият директор ръководейки се от планираните обществени порьчки за
съответната календарю година докладва на директора на ИБ на НдЕФ за всяка
предстояща процедура.
Чл. 35. След утвърждаване на тръжната документация от директора на ИБ на НдЕФ,
отговорното длъжяостно лице (упълномощен потребител) директно чрез електронен
подпис я вписва в РОП.
Чл. 36. В деня на публикуване на трьжната документация в РОП Финансовият
директор с приемно-предавателен протокол я предава на лицето по чл. 27 от
настоящите вьтрешни правила, което също я публикува в профила на купувача най
кьсно на следващия работен ден, по реда и начина определени в чл.31 от настоящите
вътрешни правила.
Чл.37. Финансовият директор извършва проверка на публикуваната информация в РОП
и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им, за което
попълва контролна карта Приложение N~ I към настоящите вътрешни правила, като
при установени несъответствия информира директора на ИБ на НдЕФ и лицето по Чл.
27, които взимат решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.
-

Чл.38. Финансовият директор осъществява вътрешен контрол на работата на лицето по
чл.27.
Чл.39. Финансовият директор до 25-то число на месеца извърыива мониторинг на
профила на купувача.
Чл.40. Лицето по чл. 35 веднъж годишно докладва на директора на ~Б на НдЕФ за
сьстоянието на профила на купувача.

XV. ПРЕХОдНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕдБИ

§

1. Настоящите правила отменят «Вътрешни правила за възлагане на обществени
поръчки в Национален доверителен екофонд, утвърдени 2017 г. и Вътрешни правила за
поддържането на профила на купувача в НдЕФ, утвьрдени 2017 г.

§ 2. Настоящите правила се приемат и влизат в сила от датата на утвърждаването им
от директора на ИБ на НДЕФ.
§ З. Текущият контрол по изпьлнението на настоящите правила се вьзлага на Главния
експерт Управление на програми.

КОНТРОЛНА КАРТА *. /дата
Извърпил проверката

Утвърдкд:

Публикуваната информация и документация в РОП отразена ли е в
ПОП?
На електронната iюща на НдЕФ получен ли е имейя е уникалния
Ж на поръчката?
ВРОП на АОП игиа ли хипервръзка към профила на купувача на
НдЕФ?
Служителят, отговорен за процедурата предал ли е с приемно
предавателен прdтокол докумеiпацията за публикуване в профила
накупувача?
.

ДА НЕ

-

Лицето поЧл. 27 публикувало ли е документацията в профила на
купувача в определения за тона срок?
Лицето по Чл. 27 публикувало ли е документацията н профила на
купувача н съответствие с изискванията описани във вътрешните
правила?

ДА НЕ
дАНЕ

/n одпис!

Вьв връзка с извърииената проверка считам;
Лице осъществило контрола:
/подпис/
На основание становище на лицето осъществило контрола считам:

Директор:
/подпис/

