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Ha основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.8 б от Закона за обществените поръчки и във връзка с необходимостта от актуализиране 

на вътрешна нормативна уредба, в това число вътрешните правила за възлагане на 
обществени поръчки, и постигане на съответствие със Закона за обществените поръчки /обн. 
ДВ., бр. 28 от 6 Април 2004г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 13 Май 2014г./ и 

правилника за неговото прилагане:

И З М Е Н Я М  и Д О П Ъ Л В А М :

От датата на настоящата заповед Вътрешните правила за провеждане на процедури по 
възлагане на обществени поръчки в община Смолян, утвърдени на 18.08.2011г. от кмета на 

община Смолян, както следва:

§ 1. В Глава I „Общи положения“, се приема нов Раздел III „Планиране на обществени 
поръчки от Общинска администрация - Смолян и второстепенните разпоредители“, 

включващ следните разпоредби:

Чл.14а. (1) Ръководителите на дирекции и отдели в Община Смолян, които реализират 
дейности, разходите за които се нуждаят от провеждане на обществени поръчки, 
определят необходимостта за следващата бюджетна година, като изготвят доклад.
(2) В доклада по предходната алинея се определят вида на разхода /строителство, 
доставка ши услуга/, приблизителната стойност, сроковете за провеждане на 
планираните обществени поръчки. В доклада се отразяват и изтичащите през 
съответната година възложени вече договори за периодично повтарящи се 
строителство/доставки/услуги, като се посочва времето на изтичане на договора и 

времето на стартиране на новата процедура. Лицата, изготвящи доклада, са отговорни за 
определяне на сроковете по начин процедурите да приключат и договорите да се сключат 
до момента на възникване на необходимостта от реализиране на доставката, услугата или 

строителството ши подновяването на изтичащ договор.
(3) В срок до 20 ноември на текущата година ръководителите предават докладите за 
необходимите средства за следващата бюджетна година за съгласуване в Дирекция 
„Финансово счетоводна дейност и Бюджет”, за становище относно размера на 

финансовите средства.
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(4) Директорът на Дирекция „ Финансово счетоводна дейност и Бюджет” дава становище 
по размера на исканите средства в срок от 5 работни дни от постъпване на доклада и 
предава становището, ведно с представения доклад на заявителя /съответния 

ръководител/.
(5) Докладът със становището по предходната алинея се предават от заявителя за 
съгласуване с ресорния заместник-кмет или секретаря на общината.
(6) След съгласуване и при одобрение на докладите от страна на ресорния заместник-кмет 
или секретаря, ръководителят на съответната дирекция/отдел/ писмено определя 
отговорен служител, ангажиран със съответната обществена поръчка, който изготвя 
съвместно със служител от Дирекция „Правно-нормативно обслужване” предварително 
обявление по образец на АОП, за всяка обществена поръчка.
(7) Предварителните обявления се представят от ръководителите на дирекции и отдели в 
Дирекция „Правно-нормативно обслужване” за изготвяне на предварителен списък с 
обекти, за които общината ще открива процедури за обществени поръчки, в срок до 20 

декември на съответната година.
(8) Дирекция ,,Правно-нормативно обслужване” изпраща предварителните обявления и 
списъка с обектите в АОП и ЕК при необходимост за публикуване в срок до 20 януари на 

текущата бюджетна година, но не по-късно от 28 февруари.
Чл.14б. (1) Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, 
които реализират дейности, разходите за които се нуждаят от провеждане на 
обществени поръчки, със заповед определят отговорен служител, който в срок до 15 
ноември на текущата финансова година да изготви доклад за изтичащите през 
финансовата година договори и планираните на база на тях обществени поръчки, които ще 
се реализират през следващата година. Тази информация включва и разходите извършвани 

от третостепенните разпоредители, чиято дейност те финансират.
(2) Определеният отговорен служител изготвя доклада съобразно изискванията на ал.2 на 
чл.14а от настоящите правила и в срок до 20 ноември го предава на ръководителя на 
второстепенният разпоредител с бюджетни средства за съгласуване.
(3) Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласуват 

доклада с Директора на Дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет”, 
съобразявайки го с планираните бюджетни средства за съответната финансова година и 
след одобрение го връщат на определения отговорен служител за изготвяне на 
предварителни обявления за одобрените обществени поръчки. Отговорният служител е 
длъжен да изготви предварителните обявления по утвърдения от Изпълнителния директор 
на АОП образец и в срок до 10 януари да ги предаде на електронен и хартиен носител на 

ръководителя на второстепенния разпоредител с бюджетен кредит.
(4) Ръководителите по ал.1 се задължават в срок до 20 януари да предадат 
предварителните обявления на Дирещия „Правно-нормативно обслужване” в община 

Смолян, за изпращането им в АОП и ЕК в предвидения в чл.14а, ал.8 срок.

§ 2. В Глава II „Организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки“, Раздел I „Общи условия“ се приемат следните разпоредби:

Чл.15а (1) Директорът на Дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет” до 15 
дни след влизане в сила на годишния общински бюджет информира дирекциите, отделите и 
второстепенните разпоредители, на които е издал предварително становище по реда на 
чл.14а, ал.4 от настоящите правила, за вида и размера на одобрените средства.
(2) В срок до 1 месец от приемането на годишния общински бюджет се сформира работна 
група, в която участват заместник-кметовете, секретарят на общината, всички 

директори на дирекции, началник-отдели и второстепенни и други разпоредители, които 
изготвят план за провеждане на обществените поръчки през съответната година на база 

вида и размера на одобрените средства в годишния общински бюджет._______________
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(3) Обществените поръчки се провеждат в изпълнение на плана по предходната алинея.
(4) При възникване на обоснована необходимост и/или актуализация на годишния общински 

бюджет в 14-дневен срок се извършва актуализация на плана по реда на алинея 2.

§ 3. В Глава II „Организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки“, Раздел I „Общи условия“ разпоредбата на чл.17 се изменя, както следва:

Чл.17. Ръководителите на дирекции и отдели от община Смолян, второстепенните 

разпоредители или съответното длъжностно лице, съгласуват доклада с: Дирекция

„ Финансово счетоводна дейност и Бюджет " /директор и финансов контрольор/, които се 

произнасят по наличието на бюджетен кредит на поеманото задължение и предварителен 

контрол за законосъобразност; с директора на Дирекция „Правно-нормативно 

обслужване”, който се произнася за законосъобразен избор на процедурата; с ресорния 

заместник-кмет във връзка с провеждане на процедурата, който се произнася за спазена 

процедура, след което предават доклада на ресорния заместник-кмет или секретаря, които 

го представят на кмета на община Смолян за одобрение за стартиране на процедурата.

§ 4. Приема се нова Глава V „Контрол на изпълнението на сключените договори за 

обществени поръчки“, включваща следните разпоредби:

Чл.51. (1) Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от директорите на 

дирекции ши отдели, за която нужда е бшо необходимо провеждането на процедура за 

възлагане на обществена поръчка и в следствие на която е сключен договор.
(2) За всеки конкретен договор съответният ресорен заместник-кмет по предложение на 

лицето по ал.1 възлага с вътрешна заповед контрола по изпълнението му на конкретен 

служител в зависимост от предмета на договора. Поемането на задълженията и 

извършването на разходите по изпълнението на договора се осъществяват по общия ред за 

извършване на Предварителен контрол за законосъобразност в Община Смолян.
(3) Директорът на Дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет” отговаря за 

изпълнението на финансовите клаузи на договорите, като следи за наличието на вземания и 

задължения по тях, като главници, лихви, неустойки и други финансови задължения и 

тежести. Той се счита за уведомен за сключването на договора от момента, в който 

положи подписа си под него.
(4) При предмет на договора -  строителство, включително и финансирано със средства от 

Европейския съюз, контролът по изпълнението на договора да се осъществява от минимум 

2 /две/ длъжностни лица с необходимата компетентност /от администрацията или едно 

от администрацията и едно по граждански договор /, чрез документиране на проверките. 
Чл.52. При констатиране на несъответствие в изпълнението или форми на неизпълнение, 
лицето, упражняващо контрол, незабавно сезира в писмен вид директора на Дирекция 

„Правно-нормативно обслужване” за предприемане на адекватни мерки, включително и 

процедура по прекратяване на договора, и ангажиране на отговорност за неустойки, ако е 
необходимо.Указанията на юриста от Дирекция „Правно-нормативно обслужване” са 

задължителни за отговорните за контрола лица.
Чл.53. (1) При прикчючване на договора лицето, извършващо контрол по изпълнението му, 
уведомява юриста от Дирекция „Правно-нормативно обслужване” и деловодителя за 

вписване на това обстоятелство в Регистъра на откритите, проведени и финализирани с 

договор процедури.
(2) След приключване на изпълнението по договора, гаранцията за изпълнение се 

освобождава съгласно кчаузите на договора за изпълнение само след писмено становище на

лицето, извършвало контрол по изпълнението му.



(3) Лицето, упражняващо контрол по изпълнение на договора има задължението да изпрати 

информация до АОП за изпълнен договор в едномесечен срок от приключване на неговото 

изпълнение.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на община Смолян и 

разпоредителите с бюджетни средства за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
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