
 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Министър на здравеопазването 

 

 

З А П О В Е Д 

9.11.2021 г .

X РД-01-914/09 .11 .2021 г.

          до к ум ен т ,

          р ег и стр и р ан  о т

Sig n ed  b y:  Ivo  Cvetan o v M an ch ev  

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 5, ал. 2, 

т. 4 и чл. 244 от Закона за обществените поръчки, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Утвърждавам: 

1.1.  Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в 

Министерство на здравеопазването, съгласно Приложение № 1; 

1.2.  Образец на заявка, съгласно Приложение № 2; 

1.3.  Образец на график за възлагане на обществени поръчки, съгласно Приложение 

№ 3; 

1.4.  Образец на Заповед за работна група по чл. 14, ал. 2 от Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки в Министерство на здравеопазването, 

съгласно Приложение № 4; 

1.5.  Образец на чек-лист досие на обществена поръчка, съгласно Приложение №5; 

1.6.  Образец на Заповед за определяне на лице осъществяващо контрол по 

договора към чл. 57, ал. 2 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки в Министерство на здравеопазването, съгласно Приложение № 6; 

1.7.  Образец на протокол за предаване на приетите оферти към чл. 32, ал. 6 от 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Министерство 

на здравеопазването, съгласно Приложение № 7. 



II. Отменям Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки 

в Министерството на здравеопазването, утвърдени със Заповед № РД-01-273/26.09.2019 

г. на министъра на здравеопазването. 

III. Заповедта да се публикува в Административната-информационна система 

Еventis R7 за сведение и изпълнение от служителите на Министерството на 

здравеопазването. 

IV. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съответния ресорен 

заместник министър, отговарящ за иницииращото административно звено – заявител. 

 

 

8.11.2021 г.

X Стойчо Кацаров

д-р Стойчо Кацаров

Министър на здравеопазването

Signed by: Stoicho Todorov Katsarov  


