Инструкции за външни потребители, направили искане за достъп до проектната документация,
публикувана на интернет адрес https://proekti-op.mh.government.bg
За достъп до адреса https://proekti-op.mh.government.bg се подава електронно писмо за заявяване на
достъп до проектната документация и декларация за конфиденциалност на e–mail адрес: smpoprr@mh.government.bg. В писмото се посочва за коя обществена поръчка и обособена
позиция/обособени позиции се заявява достъп. След получаване на електронното писмо за заявяване
на достъп до проектната документация, ведно с декларацията за конфиденциалност, представени в
съответствие с дадените указания, възложителят, ще изпрати на електронната поща на съответният
участник потребителско име и парола за достъп, само до заявената от него обществена поръчка и
обособена позиция/обособени позиции.
Стъпка 1:
При вече получено потребителско име и парола, отваряте някой от интернет браузърите (за целите на
настоящите инструкции сме отворили Google Chrome). След изписване на интернет адреса
https://proekti-op.mh.government.bg, автоматично ще се отвори полето Sign in, в което да изпишете
Вашето потребителско име и парола.

Стъпка 2:
На следващата приложена снимка, се виждат трите актуални главни директории, които всеки ще може
да види при получен достъп.

Стъпка 3:
В тази стъпка, се разглежда главна директория 1. Строителство, в която се виждат всички директории за
обществените поръчки от тази главна директория.

Стъпка 4:
При избор на директория 1. СМР на ЦСМП_ФСМП – Северозападен район, на екрана ще се покажат
поддиректориите съдържащи обособените позиции от 1 до 6, които са част от съответната обществена
поръчка.

Стъпка 5:
Избира се Обособена позиция 1, до която има достъп потребителят, създаден за да се подготвят
настоящите инструкции. В този случай, потребителя вижда проектната документация за обектите от
съответната обособена позиция. В конкретния пример в Обособена позиция 1 обекта е само един ЦСМП_Монтана.

Стъпка 6:
След като се избере ЦСМП_Монтана, на вашият екран ще се покажат всички налични документи и папки,
съдържащи сканирани всички проектни части за съответния обект, качени в тази поддиректория.

Стъпка 7:
На обозначеното с квадрат място и стрелка се намира бутона за сваляне на публикуваните файлове.
Файловете, с разширение *.pdf, *.xls, *.doc и др., се свалят автоматично в съответното приложение, в
зависимост от настройките на вашият интернет браузър.

Важно!!! Всеки потребител, ще получи достъп само до обществената поръчка и обособената
позиция/обособените позиции за която/които е изпратил електронно писмено заявление за
достъп и декларация за конфиденциалност и няма да има достъп до останалите главни
директории, обществени поръчки (директории) и обособени позиции (поддиректории). При
опити за влизане в останалите поръчки, позиции и файлове, на потребителя ще бъде
поискано отново да въведе потребителско име и парола.

Стъпка 8:
В случай на необходимост от сваляне на група файлове е необходимо в Windows Explorer да се отвори
адреса https://proekti-op.mh.government.bg и да се повторят същите стъпки.

