
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
В ІV ЧАСТИ 

 

 

ЧАСТ І 
ЧЕК-ЛИСТ 

относно извършените действия, както и създадени и получени документи в хода на провеждане напроцедура за възлагане на 

обществена поръчка с 

предмет ............................................................................................................................  

съгласно Заповед № ........... /  по чл. 13, ал. 1 от Вътрешните нравила 

 

 

Вид ОП:................................................................................................................. 

Предмет на ОП:................................................................................................... 

Стойност на ОП:................................................................................................. 

Параметри Вид документ Водещо 

отговорно лице 

Срок за 

изготвяне 

Дата па 

предаване/ 

публикуване 

Дата и per. № 

включване на 

документа в 

досието на 

процедурата 

Предварителен контрол за 

законосъобразност  

Контролен лист 

№ 

Дата и 

подпис на 

фин. 

контрольор 

Определяне на прогнозна стойност на поръчката, вид и условия 

на плащане 
      

Изготвяне и публикуване в РОП на обявление за предварителна 

информация, когато е приложимо 
      

Изготвяне на документацията       

Изготвяне на техническа спецификация/ КСС       

Изготвяне на методика за определяне на комплексната оценка 

на офертите, когато е приложимо 
      

Изготвяне на образците на документи, както и указания за       



подготовката им 

Изготвяне на проект на договор       

Изготвяне на Решение за откриване на процедурата и 

Обявление за обществена поръчка 
      

Предаване на документацията, решението и обявлението на 

председателя 
      

Предаване на документацията, решението и обявлението от 

председателя на мл. експерт ОП 
      

Публикуване на решението и обявлението за откриване на 

поръчката в РОП на АОП 
      

Публикуване на документацията в Профила на купувача на 

възложителя 
      

Публикуване на обявление за изменение и допълнителна 

информация и решение за одобряванена обявлението за 

изменение в РОП, когато е приложимо 

      

Публикуване на обявление за изменение  и допълнителна 

информация и решението за одобряване на обявлението за 

изменение в Профила на купувача, когато е приложимо 

      

Изготвяне на разяснения по постъпили в срок запитвания       

Публикуване на разяснения по постъпили запитвания в профила 

на купувача 
      

Изготвяне и публикуване в Профила на купувача на съобщение 

за промяна на датата, мястото и часа за провеждане на 

публичното заседание на комисията за отваряне на офертите, 

когато е приложимо 

      

Подготовка на Регистър на получените оферти по обществената 

поръчка 
      

Изготвяне на протокол за предаване на офертите       

Изготвяне на заповед за назначаване на комисия и декларации 

по чл. 103. ал. 2 от ЗОП 
      

Публикуване в Профила на купувача на протоколите и 

докладите от работата на комисията 
      



Издаване на решение за избор на изпълнител       

Публикуване на решението за избор на изпълнител в Профила 

на купувача 
      

Изготвяне и публикуване в Профила на купувача на Съобщение 

по чл. 43. ал. 2от ЗОП, когато е приложимо 
      

Изготвяне на решение за прекратяване на процедурата, когато е 

приложимо 
      

Публикуване на решение за прекратяване в Профила на 

купувача, когато е приложимо 
      

Изготвяне и публикуване в РОП на обявление за възлагане на 

поръчка 
      

Публикуване на обявление за възлагане на поръчка в  Профила 

на купувача 
      

Изготвяне на становище по жалби       

Сключване на договора       

Изготвяне на обявление за възложена поръчка       

Изготвяне и публикуване v в РОП на обявление за изменение на 

договор за обществена поръчка (при изменение на основание 

чл. 116, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП), когато е приложимо 

      

Публикуване в Профила на купувача на обявление за изменение 

на договор за  обществена  поръчка (при изменение на 

основание чл. 116,ал. 1, т. 2или т. Зот ЗОП), когато е приложимо 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ЧАСТ ІІ 
 

Други относими документи, създадени или получени от Вьзложителя в хода на подготовката и 
провеждането на процедурата, сключването на договора, изпълнението и отчитането на същия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч
А
С
Т 
ІІІ 
 
 
 
 
Ар
хив
ира
не 
на 

досието: 
 
 

Наименование/Вид на 

документа 

От кого е получен / 

създаден 

Дата на 

получаване/ 

създаване 

Дата и per. № навключването на 

документа в досието на 

процедурата 

Подпис на 

водещотоотговорно 

лицепо въвеждането 

на документа в 

досието 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Дата на архивиране на досието Предал досието Подпис Получил досието 
/отговорно лице/ 

 

Подпис 

     

 
 

  



ЧАСТ ІV 
 
 
Справка за движение на досието, както и на отделните негови документи след архивирането MУ: 
 

№ Вид/Наимено вание на 

документа 

 (цяло досие, изведени 

от архива) 

Основание за 

извеждане от 

архива 

Лице за 

предаване 

Подпис на 

лицето, 

приело 

докумен 

тите 

Име иподпис 

налицето,пре

далодокумен

тите 

Основание и 

срок за 

предоставяне 

Дата на 

връщане 

Подписи 

Приел Предал 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 


