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НА НАЧАЛНИКА НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"

N°- ,/rl ,4 Јi

0~2 .11.2012 г.

гр . Варна

Относно : Обявяване на вътрешни правила за възлагане на обществени
поръчки във ВВМУ"Н.Й.Вапцаров"

На основание чл .55, ал .4 от ЗОВС на РБ и в изпълнение на чл .8 б,
от Закона за обществените поръчки,

ЗАПОВЯДВАМ :
Обявявам вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки,
Приложение Ns 1 към настоящата заповед, реда за планиране на обществените

поръчки, организация на провеждането на процедурите и контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки .
За привеждане в съответствие със Закона за обществените поръчки,
раздел "Търгове и обществени поръчки" в уеб сайта на ВВМУ "Н. Й.Вапцаров"
да се наименува "Профил на купувача".
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки да се обявят в
уеб сайта на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в три дневен срок .
Отменям мои заповеди Ns 340/21.03.2012 г. и Ns 1050/ 1 1.09.2012г.
Настоящите правила влизат в сила от 0 1 . 1 1 .20 1 2 г.

Организацията на реализирането на

настоящата заповед, възлагам на

Заместник началникът по административната част и логистиката .
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns1

ВЪТРЕШНИ

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

I. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Ръководителите на всички структури и звена предоставят писмени заявки
до служба "Планиране и бюджет" за потребностите от осигуряване на
материални средства и услуги в срок до края на месец октомври за всяка година.
Служба "Планиране и бюджет"
обобщава заявките и извършва
планирането на обществените поръчки, необходими за осигуряването на
бюджетната година, като в срок до 15.11. на всяка година, като изготвя и ми
представя за утвърждаване план-график .
План графикът съдържа:
➢ предмет на обществените поръчки ;
➢ ориентировъчна стойност;
➢ вид на процедурата;
➢ звено , което ще подготвя техническите спецификации и
документацията за ОП;
➢ звено което ще подготвя документацията за ОП;
➢ юрист, който ще участва в процедурите ;

➢ ориентировъчна дата за провеждане на обществената
поръчка;
➢ срок на договора ;
➢ двама служители , които ще контролират
договора, специалисти в съответната област

изпълнението на

Утвърденият план-график се обявява от ЗНАСЧ на експертите , подготвящи
техническите спецификации и юриста обслужващ процедурата до края на месец
ноември всяка година, срещу подпис .
II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ
1. Действията, свързани с организацията и провеждането на процедурите
за обществените поръчки, както и изготвянето на изискващата се документация
в тази връзка възлагам на Офис " Правно осигуряване и обществени поръчки",
при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и

след представяне на утвърдено от мен техническа спецификация , изготвена от
съответната структура, в чиято компетентност попада предмета на обществената
поръчка.
Да се предвиждат средства за възнаграждение на членовете на комисиите .
2. Определям лице, което да събира офертите служител от Регистратура за
некласифицирана информация .
3. Определям служител, който води регисrьр на обществените поръчки служител от Регистратура за некласифицирана информация .
Входящата и изходящата кореспонденция включително покани , оферти ,

протоколи от работата на комисиите, уведомителни писма и договори се
вписват в изходящ или входящ регисrьр в Регистратура за некласифицирана
информация .
4. Служители, които събират допълнителни доказателства като
декларации, банкови гаранции, свидетелства за съдимост и др. - служителите от
офис "Правно осигуряване и обществени поръчки".
5. Определям служител, който отговаря за изпращане на информация до
АОП - ръководител на офис "Правно осигуряване и обществени поръчки".
б . При възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се изготвя
заповед на началника на ВВМУ от Офис "Правно осигуряване и обществени
поръчки" , независимо от факта че се изпраща покана директно в регисrьра за
обществени поръчки .
III. КОНТРОЛ ИА СКЛЮЧЕИИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ
Контрола на изпълнението на сключените договори за обществени
поръчки се извършва от двама специалисти в съответната област,
определени в заповедта за откриване на обществена поръчка.

Отдадените със заповед специалисти контролират сключените
договори и :
- подписват приемо - предавателни протоколи ;
- следят кога приключва изпълнението на договора;
- уведомяват началника на ВВМУ и главният юрисконсулт при
приключване на договора за изпращане на информация до агенция за
обществени поръчки .
СТОЙНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕИИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРОЦЕДУРИ
Не се провежда процедура по ЗОП и при условията и реда на глава 8а и не
се събират оферти при разход на средства на стойност до :
- за строителство - 5 000 лв. без ДДС ;
- за доставки или услуги - 5 000 лв. без ДДС ;
- за конкурс за проект - 5 000 лв . без ДДС ;

- за авариен ремонт, доставка и услуга в случаите когато се застрашава
живота и здравето на обучаемите и служителите , провеждането на учебния

процес, както и при форс мажорни обстоятелства ( земетресение , наводнение и
др. природни бедствия) на стойност 20 000 лв. без ДДС ;
Сделката се доказва с първичните счетоводни документи .
Разходът се извършва след утвърдена от мен заявка за материални

средства.
I. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
ПО ЗОП :
А. СЪС СЪБИРАНЕ НА ТРИ ОФЕРТИ
1. На основание чл.14, ал.5 от ЗОП, не се провежда процедура и не се

прилага реда по глава 8А, но се събират не по-малко от 3 оферти , които
съдържат техническо и финансово предложение освен ако това е обективно
невъзможно, когато поръчките имат следните стойности без ДДС :
1.1. за строителство от 5 ОООлв . до 60 ОООлв. без ДДС ;
1.2. за доставки или услуги от 5 ОООлв. до 20 ОООлв. без ДДС ;
1.3. конкурс за проект от 5 ОООлв . до 66 ОООлв . без ДДС ;
Задължително се сключва писмен договор в случаите на т.1.1.
Може да не се сключва писмен договор в случаите на т.1.2 и 1.3, като
сделката се доказва с първичните платежни документи .
2. Ред за възлагане на обществената поръчка
2.1. Изготвяне на "Техническа спецификация " от съответната структура, в
чийто ресор попада предмета на съответната обществена поръчка и се подписва
от заместник началника по административната част и логистиката .

При подготовката на обществени поръчки, на етапа изготвяне на
техническа спецификация , специалиста, който я подготвя

прилага списък на

необходимата техника и количеството й, с които трябва да разполага
изпълнителя .
2.2. Техническата спецификация се утвърждава от началника на ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров", завежда се в "Регистратурата за не класифицирана
информация" и се предава на офис "Правно осигуряване и обществени поръчiси"
от служителя , изготвил техническата спецификация .

2.3. Офис " Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя заповед, с

която определя :
2.3.1. предмета на строителството, доставките или услугите ;
2.3.2. Изискванията към обекта по т. 2.3.1, количеството или обёма;
2.3.3. Оценка се извършва на база " най-ниска цена";
2.3.4. Други изисквания ;
2.3.5. Длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгпедат и
оценят офертите .

2.4. Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя и изпраща

покана до потенциални изпълнители , която трябва да съдържа най-малко
следната информация :

2.4.1. Наименование и адрес на възложителя ;

2.4.2. Описание на предмета на строителството, доставките или услугите ;
2.4.3. Изискванията към обекта по т. 2.4.2, количеството или обема;
2.4.4. Показател за избор ;
2.4.5. Срок за получаване на офертите ;
2.4.6. Искане за определяне срок на валидност на офертите .
Поканата може да се публикува в уеб сайт на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в раздел
"Профил на купувача".
2.5. Офертите могат да се събират под формата на:
2.5.1. Писмени предложения , изготвени в отговор на покана на
възложителя, или
2.5.2. Официални каталози или предложения , публикувани в интернет или
в печатни издания.
При събиране на оферти , възложителят може да използва всякакви способи -

изпращане на писмени покани до конкретни лица, публикуване на покана в
печатно издание или в интернет, набавяне на каталози, проучване в интернет и
др.
2.6. Офертите трябва да съдържат най-малко :
2.6.1. Данни за лицето, което прави предложението ;
2.6.2. Предложение за изпълнение на изискванията относно обществената

поръчка;
2.6.3. Ценово предложение ;
2.6.4. Срок на валидност
2.7. Комисията, определена в заповедта по т.2.3, съставя протокол за
събирането , разглеждането и оценката на офертите , който съдържа най-малко
следната информация :
2.7.1. Датата на разглеждане и оценка на офертите ;
2.7.2. Брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги
предлагаr,
2.7.3. Резултатите от разглеждането и оценката на офертите ;
2.7.4. Предложение за избор на класирания на първо място или
мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител ;
2.7.5. Имената и подписите на длъжностните лица.
Протоколът се представя на Началника на ВВМУ за утвърждаване от
председателя на комисията.
2.8. Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя и изпраща

уведомителни писма до всички участници , подали оферта във връзка с
резултатите от класирането .
Б . ПУБЛИЧНА ПОКАНА
1. На основание чл. 14, ал .4 от ЗОП не се провежда процедура по ЗОП, но
се прилага глава 8а от ЗОП - събиране на оферти чрез публична покана, при
следните стойности на обществената поръчка без ДДС :
1.1. За строителство от 60 ОООлв . до 264 ОООлв .
1.2. За доставки или услуги от 20 ОООлв. до 66 ОООлв.

2. РеД за възлагане на обществената поръчка
2.1. Изготвяне на "Техническа спецификация" от съответната структура, в

чийто ресор попада предмета на съответната обществена поръчка, като се
подписва от заместник началника по административната част и логистиката .

При подготовката на обществени поръчки, на етапа изготвяне на
техническа спецификация , специалиста, който я подготвя да прилага списък на

необходимата техника и количеството й, с които трябва да разполага
изпълнителя .
2.2. Техническата спецификация се утвърждава от Началника на ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров", завежда се в "Регистратурата за не класифицирана
информация" и се предава на офис "Правно осигуряване и обществени поръчки"
от служителя , изготвил техническата спецификация.

2.3. Оф ис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя заповед , с
която определя :
2.3.1. Предмета на строителството, доставките или услугите ;
2.3.2. Изискванията към обекта по т.2.3.1, а когато е приложимо - и
количеството или обема;
2.3.3. Показател за избор ;
2.3.4. Други изисквания;
2.3.5. Длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и
оценят офертите .

2.4. На основание чл.101 б от ЗОП, Офис "Правно осигуряване и

обществени поръчки" изготвя

електронна покана по образец, утвърден от

изпълнителния директор на Агенцията за обществените поръчки и съдържа наймалко следната информация :

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Наименование и адрес на възложителя ;
Описание на предмета на поръчката, количество или обем;
Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
Критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий

" икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с

тяхната относителна тежест;
2.4.5. Срок за получаване на офертите .
2.5. На основание чл .101 б, ал .2 от ЗОП, ръководителя на офис "Правно

осигуряване и обществени поръчки" публикува поканата на Портала за
обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и
посочва срок за публичен досrьп до нея, който не може да е по-краrьк от 10
ДНИ .

Копие от поканата се съхранява в делото на поръчката .
Едновременно с това поканата се публикува и в "Профила на купувача" в
уеб сайта на ВВМУ.
2.6. При необходимост Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки"
може да изпрати поканата до избрани от него лица, без да променя условията. В
писмената покана не може да се съдържа повече информация от тази в поканата,
публикувана на портала на АОП.

Срокът за получаване на офертите е еднакъв със срока за публичен досrьп до

поканата.
При промяна на първоначално обявените условия се изпраща нова покана .
3. Офертата трябва да съдържа най-малко :
3.1. Данни за лицето, което прави предложението ;
3.2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за
изпълнение на поръчката;
3.3. Ценово предложение ;
3.4. Срок на валидност ;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
4. Получаването , разглеждането и оценката на офертите се извършва от
длъжностни лица, определени в моя заповед по т.2.3.
4.1. След получаване на офертите длъжностните лица представят
декларации за обстоятелствата по чл . 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
4.2. Лицата по т.4 определят реда за разглеждане на офертите и съставят
протокол за резултатите от работата си .
Протоколът се представя на Началника на ВВМУ за утвърждаване .
5. На основание чл . 101 д от ЗОП, ВВМУ може да възложи изпълнението
на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.
6. Началникът на ВВМУ сключва писмен договор с определения за
изпълнител .
6.1. При сключване на договор определеният за изпълнител представя
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл . 47, ал . 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата
по чл . 47, ал . 5 от ЗОП
7. оф ис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя копия от
всички документи, като съставя и съхранява дело на поръчката.
Всички документи, свързани с възлагане на поръчките по раздел I и
раздел II, ce съхраняват за срок три години след приключване изпълнението на
договора.
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП
Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на
ооществени поръчки , които имат следните стойности без ДДС :
➢ за строителство — равни или по-високи от 264 ОООлв.
➢ за доставки, услуги и конкурс за проект — равни или по-високи от
66 ОООлв .
Обществените поръчки се възлагат след провеждане на една от следниТе
процедури :
➢ Открита процедура;
➢ Ограничена процедура ;
➢ Съзтезателен диалог ;
➢ Процедура на договаряне :
- с обявление ;

- без обявление;
➢ Конкурс за проект;

Горепосочените процедури за възлагане на обществени поръчки се
провеждат при стриктно спазване на изискванията на ЗОП в следният ред :

1.Изготвяне на "Техническа спецификация" съгласно изискванията на
Раздел IV от ЗОП от съответната структура, в чийто ресор попада предмета на
съответната обществена поръчка, като се подписва от заместник началникът по
административната част и логистиката.

При подготовката на обществени поръчки, на етапа изготвяне на
техническа спецификация , специалиста, който я подготвя да прилага списък на

необходимата техника и количеството й, с които трябва да разполага .
изпълнителя .
Техническата спецификация се утвърждава от Началника на ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров", завежда се в "Регистратурата за не класифицирана
информация " и се предава на офис "Правно осигуряване и обществени поръчки"
от служителя , изготвил техническата спецификация .
2. На основание чл .25, ал .1 и 2 от ЗОП, офис "Правно осигуряване и
обществени поръчки" изготвя заповед (решение), с която се одобрява

документацията за участие в процедурата и обявлението за обществената
поръчка. Решението и обявлението за обществената поръчка се изпращат по
ред, определен с правилника за прилагане на закона за обществените поръчки до
АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки от Офис "Правно
осигуряване и обществени поръчки".
Документацията за участие в процедурата да отговаря на изискванията на
чл.28 от ЗОП.
3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
3. 1 .Началникът на ВВМУ назначава комисия за провеждане на процедура
за обществена поръчка, на основание чл.34 от ЗОП, като определя нейния състав
и резервни членове .

В състава на комисията се включва задължително един правоспособен
юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата
професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и
сложносrга на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - наймалко петима, а в случаите по чл . 14, ал . 2 от ЗОП - най-малко трима.
При необходимост може да се привлича като член на комисията и външен
експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има
квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
При открита процедура комисията се назначава след изтичане на срока за
приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или
процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за
участие.

Началникът на ВВМУ определя срок за приключване работата на
комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената
поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите .

На основание чл . 34, ал . 7 от ЗОП, възнагражденията на членовете на
комисията и всички разходи, свързани с дейносrга й, са за сметка на
възложителя и се определят с отделна заповед .

3.2.Членове на комисията или консултанти да попълнят декларация, с
която декларират, че :
3.2 1. Нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка
на определен кандидат или участник;
3.2.2. Не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с
посочените от него подизпълнители , или с членове на техните управителни или
контролни органи ;
3.2.3. Нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. .
3.2.4. Ще пазят в тайна обстоятелствата , които са узнали във връзка със
своята работа в комисията.
Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изготвя образец на

декларацията.
Членовете на комисията и консултантите представят декларация за
съответствие на обстоятелствата по т. 3.2. след получаване на списъка с
кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато насrьпи
промяната в декларираните обстоятелства.
Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато
член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено
мнение и писмено излага мотивите си .
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят
издава заповед за определяне на нов член .
3.3. Началникът на ВВМУ има право на контрол върху работата на

комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните
решения на основание чл . Зба от ЗОП.
При осъществяване на контрола, Началникът на ВВМУ проверява само

съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с
изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената
поръчка.

В случай че при контрола се установят нарушения в работата на
комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на
процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им .
На основание чл .3 б,ал.4 от ЗОП, указанията на Началникът на ВВМУ са
задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в
изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие,
към него се прилага особено мнение .
3.4. Началникът на ВВМУ определя изпълнителя на обществената поръчка

въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в
обявлението :
3.4.1. най-ниска цена;
3.4.2. икономически най-изгодна оферта.

Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, да се
определят показателите, относителната им тежест и методиката за определяне
на оценката по всеки показател , която включва допустимите за него стойности в
цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници . Когато
по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за
всеки показател, се подреждат по важност в низходящ ред.
3.5. Процедурите завършват със заповед (решение) за :
3.5.1. Определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка,
включително по договор , сключен чрез прилагане на рамково споразумение,
динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
3.5.2. Класиране на участниците
3.5.3. Прекратяване на процедурата.

В тридневен срок от решението да се уведомят кандидатите или
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на
Агенцията за обществени поръчки от офис "Правно осигуряване и обществени

поръчки".
4. Сключва се писмен Договор за обществена поръчка с участника
определен за изпълнител , изготвен от офис "Правно осигуряване и обществени

поръчки".
5. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен
за изпълнител, който при подписване на договора :
5.1. Не представи документ за регистрация в съответствие с изискването
по чл . 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;
5.2. Не представи определената гаранция за изпълнение на договора ако
такава се изисква;
5.3. Не извърши съответна регистрация, не представи документ или не

изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от
възложителя при откриване на процедурата.
5.4. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят .
5.4.1. На основание чл .43, ал.2 от ЗОП, изменение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение :
5.4.1.1. Когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага :
а) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство
или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване
стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя
поради намаляване на договорените цени или договорени количества или
отпадане на дейности, или;
5.4.1.2. При изменение на държавно регулирани цени, когато основен
предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на
държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца;

5.4.1.3. Когато се налага увеличение в цената поради приемането на

нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена
последица от него .
6. Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изпраща
информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията за
обществени поръчки за вписване в Регисrьра на обществените поръчки не покъсно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение .
Информацията се изготвя съгласно образеца по чл . 19, ал . 7 от ЗОП.
Офис "Правно осигуряване и обществени поръчки" изпраща до агенцията
информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за
обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване .
В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, Офис " Правно .
осигуряване и обществени поръчки"
изпраща обобщена информация по
образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички
разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл . 14, ал .
3 и 4 от ЗОП.
7. Цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане

на обществена поръчка се съхранява най-малко 4г. след приключване
изпълнението на договор .
8. Изпращане на информация до Европейската комисия .
8.1. Изпращат се за публикуване , освен в Регисrьра на обществените
поръчки, и в " Официален вестник " на Европейския съюз изискващите се
документи съгласно чл.45 а , an.1 от ЗОП, когато стойностите на обществените
поръчки са над определените в чл .45 а, ал .2 от ЗОП, по реда на раздел VII от
ЗОП, когато обществените поръчки са на стойност без ДДС , равни или повисоки :
- 9 779 000 лв . за строителство ;
- 391 160 лв. за доставки и услуги от приложение Ns 2 категория 8 и
останanите посочени в закона от ЗОП.
9. Открита процедура се провежда по реда на глава V от ЗОП.
10. Ограничената процедура се провежда при спазване на глава VI от
ЗОП.
11. Състезателен диалог се провежда при спазване на глава V I"а" от ЗОП.
12. Процедури по договаряне да се провежда при спазване на глава VII от
ЗОП.

13. Конкурс за проект се провежда при спазване на глава VIII от ЗОП.
14.Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и
сигурността се извършва при спазване на глава десета "а" от ЗОП.

