


І. ОБЩИПРАВИЛА

Чл.1. Настоящитевътрешниправилауреждатсъздаванетоиподдържанетонапрофил 
на  купувача, който  представлява   обособена  част  от  електронната  страница   на 
лечебното заведение илиот другинтернет адрес, закойто еосигуренапубличност.

Чл.2. Свътрешните правила саопределяредът, по койтосе извършва изпращането на 
документив Регистъра на обществените поръчкии публикуванетоим в профила на 
купувача, в случаитеопределенисъс ЗОП.

ІІ. СЪЗДАВАНЕИ ПОДДЪРЖАНЕНА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.3. Профилът накупувачапредставлявасамостоятелнаединица отелектронната 
страницаналечебното заведение.

Чл.4. Управителя  наСБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД съссвоязаповед определя лицето
отговорно за поддържанепрофила накупувача.

Чл. 5. Определенотолице за поддържане профила на купувачаежемесечнодопето 
число актуализирапубликуванитеданни.

ІІІ. ДОКУМЕНТИПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕВ ПРОФИЛА НА 
КУПУВАЧА

Чл.6. Без дасенарушаватприложими ограничения във връзка собявяване на 
чувствителнатърговскаинформация иправилатанаконкуренцията, впрофилана 
купувачапод формата на електроннидокументисепубликуват:

1. Предварителниобявления;

2. Решениятазаоткриваненапроцедуритеиобявлениятазаобществени поръчки;

3. Документациитезаучастиев процедурите;

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



5. Разяснениятапо документациитезаучастие;

6. Поканите за представяне на офертиприограничена процедура, състезателен 
диалог идоговарянесобявление;

7. Протоколитеидокладитенакомисиитезапровежданенапроцедуритезаеднос 
приложениятакъм тях;

8. Решениятапо чл.38 за завършваненапроцедурите;

9. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на 
гаранциите заучастиена кандидатите илиучастниците въввсякапроцедураза 
възлаганенаобщественапоръчка;

10. Договоритезаобщественипоръчкизаедносъсзадължителнитеприложениякъм 
тях;

11. Договоритезаподизпълнениеидопълнителните споразумения към тях;

12. Рамковите споразумения заедно със задължителнитеприложениякъмтях;

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

14. Информациязадатата, основаниетоиразмеранавсякоизвършеноплащанепо 
договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение,
включителноза авансовитеплащания;

15. Информациязадататаиоснованиетозаприключванеилизапрекратяванена 
договорите;

16. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или 
задържането нагаранциитеза изпълнениенавсекидоговор;

17. Публичнитепоканипочл.101б отЗОП заедно сприложенията към тях;

18. Вътрешнитеправила по чл.8б отЗОП;

19. СтановищатанаизпълнителниядиректорнаАОП позапитванияотстранана
СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД в качеството мунавъзложител;

20. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от 
осъщественияпредварителенконтролвърхуконкретната процедура завъзлагане 
наобщественапоръчка, акогатоСБАЛПФЗ – Благоевград ЕООДвкачеството
му на възложителнеприеменякоя отпрепоръките – имотивитезатова;

21. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на 
телефонифакс, пощенскииелектроненадрес идругидокументииинформация, 
касаещи публичността и прозрачността  на провежданите в СБАЛПФЗ –
Благоевград ЕООД процедури;



Чл.7.    /1/. В документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се 
публикуватв профила на купувача, се заличава информация, за коятоучастниците са 
приложили декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, както и 
информацията, коятоезащитенасъсзакон. Намястотоназаличенатаинформация се 
посочваправното основаниезазаличаването.

/2/. Заличаването на информациясе извършва отопределенчлен откомисията за 
получаване, разглежданеиоценканаофертитеповсякаконкретнапроцедура. Същият 
вдвудневен срокпредавадокументитеподлежащина публикуваневпрофила на 
купувачанаопределеното затовалице;

Чл.8. Акодруго нее определенов ЗОП, документите почл.6 отнастоящите вътрешни 
правила, коитосепубликуватв РОП или наПортала заобществени поръчки, и 
документациите заучастие се публикуватв профила на купувача в първияработенден,
следващ деня наизпращането имв агенцията.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите свързани с 
изпълнението надоговорите, сепубликуватв30-дневенсрокот:

1. Сключването надоговоритеи надопълнителните споразумения;

2. Извършванетонаплащането; задоговоризапериодичноповтарящиседоставки 
настоки, информациятазаизвършенитеплащаниясепубликувавобощенвид 
до 20-то число на месеца, следващ месецанаизвършенитеплащания;

3. Освобождаването нагаранция;

4. Получаването от СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД вкачеството му на
възложитенадоговора заподизпълнениеи надопълнителното споразумениекъм 
него;

5. Създаването на съотвения друг документ;

Чл.10. Документитеиинформациятапочл. 6 отнастоящитевътрешниправила, които 
сеотнасятдоконкретнаобществена поръчка, сеобособяватвсамостоятеленраздел в 
профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен 
идентификационенномеридатанасъздаването. Самостоятелниятразделсеподдържа 
в профиланакупувачадо изтичането на еднагодинаот:

1. Приключването или прекратяването на процедурата– когато нее сключен 
договор;

2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички 
задълженияпо договоритеприрамково споразумение;

Чл.11. Извънслучаитепочл.10 документите иинформациятапочл.6 сеподдържатв 
профиланакупувача, както следва:

1. По т.1 – еднагодинаотпубликуването в профиланакупувача;



2. По т.18 – еднагодина след изменениетоилиотмянатаим;

3. По т.19 и21 – постоянно, със съответната актуализация;

Чл.12. /1/ Към уникалния номернавсякаобщественапоръчкавРОП сепоказва 
хипервръзкакъмсамостоятелнияразделвпрофиланакупувача, вкойтосесъдържат 
документитеи информациятазаконкретната поръчка;

/2/ СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД в качествотосинавъзложителизпраща на АОП
информация за адресанахипервръзката едновременно срешението заоткриванена
процедурата;

ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВРЕГИСТЪРА НА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИИ ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА 

КУПУВАЧА

Чл.13. Управителя на СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООДсъссвоязаповедопределялице
отговорно за провежданетона общественипоръчки  СБАЛПФЗ – Благоевград ЕООД ,
катому разписваконкретниправаи отговорности.

Чл.14. Лицето по чл.13 от настоящите вътрешни правила ръководейки се от 
планираните обществени поръчки за съответната календарна година докладва на 
управителя завсякапредстоящапроцедура;

Чл.15. Следстартираненапроцедуратаотуправителя налечебното заведение лицето по
чл.13 подготвя съответната тръжната документация сам или съвместно с други 
специалисти.

Чл.16. Следутвърждаване на тръжната документацияотуправителя, лицето почл.13 я 
публикував РОП наАОП.

Чл.17. ВденянапубликуваненатръжнатадокументациявРОП наАОП лицетопо 
чл.13 с приемно-предавателенпротоколяпредава налицетопочл.4 отнастоящите 
вътрешниправила, коетосъщояпубликував профила на купувача най-късно на 
следващияработенден, пореда иначина определенив чл.10 от настоящите вътрешни 
правила.

Чл.18. Определеното лицепочл.13 извършвапроверканапубликуванатаинформацияв 
РОП на АОП ив профила на купувачав първияработенденследпубликуването им, за 
което попълваконтролнакарта– Приложение№ 1 към настоящитевътрешни правила.

Чл.19. При установени несъответствия информирауправителя и лицето по чл.4,
които взимат решениезаначинанаотстраняваненадопуснатитенеточности.

Чл.20. Лицето по чл.13 осъществявавътрешен контролнаработатаналицето по чл.4.



Чл.21. Лицетопочл.13 до25-точислонамесецаизвършвамониторингнапрофилана 
купувача.

Чл.22. Лицето по чл.13 веднъж годишно докладва на управителя на СБАЛПФЗ –
Благоевград ЕООД за състоянието напрофиланакупувача.

Чл.23. АктуализациянанастоящитевътрешниправиласеизвършваотСБАЛПФЗ –
Благоевград ЕООД при промянананормативнатауредбакасаещаобществените
поръчки.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОНТРОЛНА КАРТА

№............................./.....................................

Извършил проверката:......................... Утвърдил:...........................................

/...................................................../ /.................................................../

1. Публикуванатаинформация идокументация в ДА НЕ ................

РОПотразеналиев ПОП? /подпис/

2. На електроннатапощанаСБАЛПФЗполученли ДА НЕ ................

еимейл суникалния № напоръчката? /подпис/

3. ВРОПнаАОП ималихипервръзкакъм профила ДА НЕ .................

накупувача? /подпис/

4. Лицетопо чл.13 предало лиеисприемно-предава- ДА НЕ ................

телен протокол документациятазапубликуванев  про- /подпис/

филанакупувача?

5. Лицетопо чл.4 публикувало лиедокументацията ДА НЕ ................

в профиланакупувачав определениязатова срок? /подпис/



6. Лицетопо чл.4 публикувало лиедокументацията              ДА   НЕ     ................

в профиланакупувачав съответствиесизискванията                                    /подпис/

описанивъв вътрешнитеправила?

Във връзкасизвършенатапроверка считам:...........................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................Лицеосъществило конртола:........................

/подпис/

Наоснование становищеналицето осъществило контрола считам:....................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................Управител:........................................................

/подпис/




