
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№   444 /  28.10.2022 г. 

Прието на редовното заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 28.10.2022 г., с 

протокол № 49/ 28.10.2022 г. 

 ОТНОСНО: Осъществяване на контрол при определяне на критериите за участие в 

обществени поръчки. 

 

Общинският съвет – Белово, след като се запозна с предложението на 

общинския съветник на основание чл.33, ал.1, т.2 във връзка с чл.21, ал.2  от ЗМСМА 

и чл.5, ал.1, т.24 от ПОДОСОБНКВОА и направеното предложение и допълнение от 

общински съветници, 

Общински съвет-Белово 

Р Е Ш И : 

I.Задължава Кмета на Община Белово да внася за запознаване и утвърждаване в 

Общински съвет критериите за участие в процедурите за обществени поръчки, като: 

1. Обществените поръчки по т.I обхващат процедурите по чл.18 във връзка с чл.19 от ЗОП и 

стойностните прагове по чл.20 ал.1, чл.20 ал.2, чл.20 ал.3 и чл.20 ал.4 от ЗОП. 

2. С оглед начина на определяне на прогнозните стойности на обществените поръчки по 

реда на чл.21 от Закона за обществените поръчки в Община Белово, същите да се провеждат 

при строго спазване на Закона за обществените поръчки и след предварително съгласуване 

и изрично решение на Общински съвет – Белово. 

3. Преди обявяване на всяка конкретна обществена поръчка, Кметът на Община Белово 

трябва да представи в Общински съвет - Белово мотивирано писмено предложение с искане 

за разрешаване на разхода. 

4. След сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и преди отправяне на 

заявка за изпълнение на дейност по договора, в Общински съвет - Белово да се представи за 

одобрение мотивирано искане за предстоящо плащане по сключения договор ведно с 

прилежащи към него документи. 

5. Кметът на Община Белово отговаря за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, 

приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки по смисъла на чл.5 ал.1 

от ЗОП. 

II.Допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Мотиви:  Във връзка с постигане на пълна публичност и прозрачност по възлагане на 

обществени поръчки, с оглед гарантирането на обществения интерес дали публичните 

средства се изразходват ефективно и целесъобразно в полза на благото на местната 

общност. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  

            

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  12  8 4 0 



 

С П И С Ъ К 
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение № 444 / 28.10.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов *   

2.  Атанас  Павлов  Тасев  *  

3.  Велизар Здравков Илов  *   

4. Владимир Петров Михайлов *   

5. Димитър Георгиев Марков *   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов *   

8.  Иван Цветанов Магаранов  *  

9. Любомир Георгиев Калайджийски *   

10. Станислав Александров Танев  *  

11. Стефан Георгиев Стефанов  *  

12. Стойко Стойчев Стефанов *   

13. Христо Ангелов Цветанов *   

     

                             Общо: 13 8 4 0 

 
 
 

 


