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Приложение № 1 
Към чл.12 ал.2 Вътрешните правила 

УТВЪРДИЛ: 
МОМЧИЛ СПАСОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

ЗАЯВКА 
за потребностите от доставка на стоки, услуги и строителство за период от 12 месеца, 

считано от 1 март 20..... г. 
на  .......................................................................................................................................... 

№ Обект 
(доставка, 
услуга, 

строителство) 

Предмет 
(описание на необходимите 
стоки, услуги или СМР) 

Брой/количество/обем Мотиви 
(обосновка на 

необходимостта)

Дата: ......................... 20....г. Ръководител: 
........................................ 

(име, длъжност, подпис)  



ПЛАН-ГРАФИК 
на обществените поръчки в Община Белене за периода от от ........................г. до ............................г. 

№ Предмет на 
обществената 
поръчка, вкл. 
обособени позиции 

Прогнозна 
стойност 

Ред за 
възлагане2 

Период за 
подготовка 
на 
заданието3 

Структурно 
звено и 
служители, 
отговорни  за 
подготовка 
на заданието4 

Срок за 
окончателно 
комплектоване 
на 
документацията5

Период/дата за откриване 
на 
процедурата/публикуване 
на публичната покана6 

Очаквана 
дата на 
сключване 
на договора 

2 Процедура по ЗОП, вкл. договаряне без обявление, чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП или чрез свободен избор на изпълнител. 
3 Попълва се само за процедури по ЗОП и възлагане чрез публична покана  
4 Попълва се само за процедури по ЗОП и възлагане чрез публична покана 
5 Попълва се само за процедури по ЗОП и възлагане чрез публична покана 
6 Попълва се само за процедури по ЗОП и възлагане чрез публична покана 

Приложение № 2 
Към чл.13 ал.1 Вътрешните правила 
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УТВЪРДИЛ: 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
МОМЧИЛ СПАСОВ 

Вх. № ……../…………20….. год. 

Приложение № 3 
Към чл.15 ал.1 от Вътрешните правила 

ДОКЛАД 
От 

Длъжност:   

Относно:  

Уважаеми г-н Кмет, 

Мотиви: 

Приложение:  

Изготвил:  

Съгласувано: 
Име: по § ……… …………лева дата 
Длъжност: Директор дирекция 

„Обща администрация” 
Подпис: 

Съгласувано: 
Име: процедура Праг по чл.14 от ЗОП дата 
Длъжност: Юрисконсулт 
Подпис: 
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Приложение № 4
Към чл.46 от Вътрешните правила 

РЕГИСТЪР 

За получена /изпратена/ документация за участие 

С предмет:…………………………………………………………………………………………….. 

№ по 
ред

Наименование на 
юридическото лице или 

обединение
ЕИК Точен адрес Телефон

Факс или 
електронен 

адрес

Трите имена на 
физическото лице, 

получило 
докумен иятатац

забележка

1 2 3 4 5 6 8 10

Представител на Възложителя: 



_______________________________________________________________________________________________
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Приложение № 5
     Към чл.66, ал. 5 от Вътрешните правила  

В зависимост от вида на планираната процедура контролният лист може да бъде допълван и 

детайлизиран. 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

за пълнота на досието на обществена поръчка проведена по реда на ЗОП и ППЗОП 

Предмет на обществената поръчка“............................................................................................................” 

№ 

по 

ред 
Изискуема информация ДА НЕ 

НЕ СЕ 

ОТНАСЯ 
ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4 5 6 

1 

Докладна записка съдържаща необходимите стоки, 

материали, консумативи, услуги, необходимостта от 

закупуването на активи, планови и текущи ремонти /вкл. 

Строителни или монтажни дейности/, и необходимостта 

от провеждането на процедура по ЗОП или ППЗОП 

2 

Документация, удостоверяваща изпращането на 

„Предварително обявление” до Регистъра за обществени 

поръчки и „Официален вестник” на Европейския съюз 

(когато е относимо). 

3 

Документация, удостоверяваща изпращането на 

информация за планираната обществена поръчка в 

„Профил на купувача”. 

4 

Документация, удостоверяваща изпращането на 

Решението за откриване на процедурата и Обявлението за 

обществена поръчка за вписване в Регистъра за 

обществени поръчки към АОП. 

5 

Документация, удостоверяваща изпращането на 

Обявлението за обществена поръчка до електронната 

страница на „Официален вестник” на Европейския съюз 

6 

Документация, удостоверяваща изпращането на 

Обявлението за обществена поръчка до „Официален 

вестник” на Европейския съюз. (когато е приложимо).

7 

Писмата на участниците за искане на разяснения по 

документацията за участие в процедурата. (когато е 

приложимо). 

8 

Разясненията по документацията придружени с 

документи доказващи изпращането на разясненията до 

всички участници в процедурата закупили документация 

за участие. 

9 

Извлечение от деловодната система, съдържащ поредните 

номера на кандидатите подали предложения за участие в 

процедурата. 

10 

Заповедта на Кмета на общината за назначаване на 

комисия за разглеждане и оценка на офертите на 

кандидатите. 

11 
Декларации на членовете на комисията за липса на 

обстоятелства по чл.35 от ЗОП. 

12 

Заповед на Кмета на общината за назначаване на нов член 

на комисията за разглеждане и оценка на офертите на 

кандидатите и Декларация на новия член съгласно чл.35 

от ЗОП. (в случаите когато резервните членове не могат 

да заместят член на комисията). 

13 Офертите на кандидатите в процедурата. 

14 Писма до кандидатите за разяснения по предоставените 
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оферти или предоставяне на допълнителна информация/ 

доказателства за обстоятелства посочени в тях (когато 

има такива). 

15 Протоколи на комисията. 

16 

Обявление за провеждане на следващ кръг - за оценка и 

класиране на ценовите оферти и доказателства за 

надлежното уведомяване на кандидатите за датата и часа 

(когато оценката и класирането на офертите се 

осъществява на два етапа в различни дни). 

17 

Протокол на комисията за окончателното класиране на 

участниците и предложението за избор на изпълнител на 

обществената поръчка. 

18 Дата на предаване на протокола на Кмета на общината 

19 

Решение на Кмета на общината за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка или Решение за 

прекратяване на процедурата. 

20 

Документи, удостоверяващи изпращането на Решението 

на възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка до всички участвали кандидати. 

21 
Покана до участника определен за изпълнител на 

обществената поръчка /с дата/. 

22 

Документи, удостоверяващи освобождаването на 

гаранциите за участие в процедурата на кандидатите. (с 

изключение на избрания за изпълнител участник). 

23 
Писмата на участниците пожелали да се запознаят с 

Протоколите на комисията (ако има такива). 

24 

В случай че първия участник откаже подписването на 

договор – се прилага писмото или декларацията на 

участника удостоверяваща отказа. 

25 
Покана до втория класиран участник за сключване на 

договор. 

26 

При условие, че има подадена жалба срещу решението на 

възложителя или наложена възбрана за сключване на 

договора – доказателства за това се прилагат. 

27 

Документи, удостоверяващи изпращането на информация 

до АОП за хода на процедурата при производство по 

обжалване(ако има такива) 

28 

Документи, удостоверяващи изпращането на копия от 

влезли в сила определения на Върховния 

административен съд, постановени при обжалване на 

актове на Комисията за защита на конкуренцията до 

АОП; 

29 Договор за обществена поръчка; 

30 

Изпратената информация за сключения договор; - 

„Официален вестник” на Европейския съюз (когато се 

прилага); - в Регистъра за обществена поръчка; 

31 

При договори за доставка или строителство след 

приключване на договора или отделните етапи се 

прилагат: Приемно-предават. протоколи или протокол 

/Акт обр. 19/, удостоверяващи извършената работа  

32 

Документи, удостоверяващи изпращането на информация 

до АОП за стойността на изпълнените договори или за 

предсрочно прекратените договори (в случаите когато 

при сключване на договора не е определена точната му 

стойност или стойността на изплатените суми не 

съответства на договорените). 
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Приложение №6 

Към чл.69 ал.2 от Вътрешните правила 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
3А ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

пo ред
Обект на обществената поръчка/ 

Ред на провеждане/ 
Година на провеждане

Наименование на 
документа от досието/ 

цялото досие

Взел 
(име, длъжност) 

Дата 
Подпис

Предал 
(име,длъжност) 

Дата 
Подпис

1. 

2 

3 

4. 

5 

6 

7. 

8 

9 

10.
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