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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или услуги от 

Централния орган за покупки за общините 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки, община Елена ежегодно 

провежда редица обществени поръчки за доставка на стоки и за извършване на услуги за 

задоволяване на потребностите ѝ. 

С новия Закон за обществени поръчки (ЗОП) е предвидено създаването на централен орган 

за покупки за нуждите на общините, като беше определено, че Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ) може да изпълнява тези функции с решение на 

неговото Общо събрание. Като дългогодишен партньор на общините и в изпълнение на 

основната си мисия, с Решение № 6 от 24.02.2016 г., Общото събрание на НСОРБ одобри 

създаването на Централен орган за покупки за общините (ЦОПО) като административно 

звено към сдружението. Основната функция на ЦОПО е провеждането на процедури за 

възлагане на обществени поръчки и сключването на рамкови споразумения в определени 

области за нуждите на общините. 

В предметния обхват на ЦОПО са включени доставката на стоки и предоставянето на 

услуги, които са характерни за дейността на всички общини и имат повтарящ се, цикличен 

характер.  

Доказаните предимства на централизираното възлагане са свързани със съществено 

намаляване на разходите за доставки поради по-големия обем, договаряне на по-изгодни 

условия и повишаване на качеството на поръчките. Също така, общината се освобождава от 

задължението да провежда процедура за избор на изпълнител, а единствено ще трябва да 

проведе вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител в резултат на рамковото 

споразумение с потенциални изпълнители, сключено от ЦОПО. Не без значение е 

обстоятелството, че ЦОПО ще носи цялата отговорност като възложител, включително и 

при обжалване на процедурата по рамковото споразумение и при констатирани нарушения 

в областта на обществените поръчки. Ще се спестят време и ресурси на общината по 

възлагането на доставки и/или услуги за задоволяване на периодичните ѝ нужди.  



 2 

Управителният съвет на НСОРБ, на база проведено проучване сред всички общини, със 

свое решение от 08.09.2016 г., одобри обхват на стоки и услуги, които ще бъдат 

първоначално възлагани чрез ЦОПО, както следва: 

- автомобилно гориво; 

- тонери за печатащи и копирни устройства; 

- канцеларски материали;  

- електроенергия. 

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Вътрешните правила за дейността на ЦОПО, общината следва да 

заплати на ЦОПО възнаграждение в размер от 1% до 3 % без ДДС от стойността на всеки 

сключен от нея договор с изпълнител, определен на основание рамковото споразумение с 

ЦОПО.  

Също така, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Вътрешните правила за дейността на 

ЦОПО и чл. 96, ал. 4 от ЗОП за включване на една община в обществена поръчка, възлагана 

от ЦОПО, е необходимо съответният Общински съвет, по предложение на кмета, да вземе 

решение за придобиване на доставки и / или услуги от този централен орган.  

Въз основа на решението на Общинския съвет, ще се сключи писмено Споразумение между 

ЦОПО и общината, образеца на което е одобрен от Управителния съвет на НСОРБ. 

Споразумението, приложението към него и вътрешните правила на ЦОПО са на 

разположение на общинските съветници в електронен формат. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 96, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Решение № 6 

от 24.02.2016 г. на Общото събрание на НСОРБ и чл. 4, ал. 1 от Вътрешните правила за 

дейността на Централния орган за покупки на общините, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие община Елена да придобива доставки и/или услуги от Централния 

орган за покупки на общините, включени в предметния обхват на  възлаганите от 

него такива. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да подпише споразумение с Централния 

орган за покупки на общините за придобиване на подходящи стоки и / или услуги, 

необходими за нуждите на общината, като при определянето на техния обхват се 

води от принципите на икономичност, ефективност и защита на обществения 

интерес. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


