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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
5006 гр. Велико Търново, бул. „България” №76

З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06 ноември 2015 г. № РД-01-1126 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно допълнение на Вътрешните правила за 
възлагане на обществени поръчки и поддържане на 
профила на купувача в НВУ „Васил Левски”.

Задължение на командирите от всички степени е да управляват 
ефективно и законосъобразно предоставените им ресурси и създават 
необходимата организация за изпълнение на всички нормативни документи в 
Република България.

На основание чл. 8 ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 
55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:

1. Допълвам чл. 7 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 
поръчки в НВУ „Васил Левски”, обявени със заповед № РД-01-
913/13.11.2014 г., които съдържат реда за планиране и организация на 
провеждането на процедурите и контрола на изпълнението на сключените 
договори с текста:

,,Възложителят или упълномощени от него длъжностни лица, 
организират или провеждат процедури по възлагане на обществени поръчки
и сключват договорите за тях.

Упълномощаването не може да се използва за разделяне на 
обществените поръчки с цел заобикаляне приложението на ЗОП”.

2. Останалите текстове от Вътрешните правила остават не променени.
3. Обръщам внимание за стриктно изпълнение на Вътрешните правила.
3. Заповедта да се публикува в интернет страница на НВУ „Васил 

Левски” – www.nvu.bg в рубрика „Профил на купувача”.
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4. С настоящата заповед да се запознае касаещи я го личен състав състав 
на Национален военен университет „Васил Левски”, като същата да се 
публикува на вътрешната информационна страница на системата СУКО.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел 
„Логистика и ПУР” и всички длъжностни лица, участващи в подготовката, 
провеждането и контрола на обществените поръчки, а контрола по 
изпълнението й ще осъществя лично.

       НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

     БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ /П/ ПЛАМЕН БОГДАНОВ
      __.11.2015 г.  




