
                ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №37 “ВЪЛШЕБСТВО” 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША” 

        гр.София  кв.Павлово  ул.”Белмекен“ № 1,    тел.: 8554119       odz_37@abv.bg 

 

  

 

ЗАПОВЕД № 451 / 12.09.2014 г. 

 

 

ОТНОСНО: Утвърждавам Вътрешни правила за планиране, организиране и 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона 

за обществените поръчки и контрол на изпълнението на възложените поръчки 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.147 от ППЗНП и чл.8б от Закона за обществените поръчки 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Утвърждавам Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане 

на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за 

обществените поръчки и контрол на изпълнението на възложените 

поръчки в ОДЗ№37“Вълшебство“, заедно с приложенията към тях. 

2. Реализирането на обществените поръчки в ОДЗ№37“Вълшебство“ да се 

осъществяват при спазване на нормативната уредба в областта на 

обществените поръчки, утвърдените с настоящата заповед Вътрешни 

правила, както и всички разпореждания и указания на директора на 

детската градина, свързани със законосъобразното осъществяване на 

дейността по планиране, организиране и провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществени 

поръчки. 

3. Вътрешните правила по т.1 се прилагат от 01.10.2014 г. 

4. Заповедта и приложенията към нея да се сведат до знанието на 

служителите и работниците и да се публикува на страницата на 

ОДЗ№37“Вълшебство“- http://odz37.com в раздел „Профил на купувача“. 

 

 

 

 

Директор: ................................... 

          Г. Петрова 

 
Извършен предварителен контрол по чл. 30, ал. 1 т. 2 от Правила за ФУК в ОДЗ №37 за 

законосъобразност от Снежина Николова Илиева – старши учител, съгласно Заповед №  213/ 

15.01.2014 г. На Директора на ОДЗ № 37 «Вълшебство». 

                               Подпис:   

http://odz37.com/


                ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №37 “ВЪЛШЕБСТВО” 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША” 

        гр.София  кв.Павлово  ул.”Белмекен“ № 1,    тел.: 8554119       odz_37@abv.bg 

 

  

 

 

ЗАПОВЕД № 452 / 12.09.2014 г. 

 

 

ОТНОСНО: Утвърждавам Вътрешни правила за поддържане Профила на 

купувача в ОДЗ №37 “Вълшебство“ 

 

 ОСНОВАНИЕ: чл.147 от ППЗНП и чл.22г от Закона за обществените поръчки 

   

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Утвърждавам Вътрешни правила за поддържане Профила на купувача в 

ОДЗ№37“Вълшебство“, съгласно чл.22г от ЗОП, заедно с приложенията 

към тях. 

2. Поддържането на Профила на купувача в ОДЗ№37“Вълшебство“ се 

осъществява при спазване на нормативната уредба в областта на 

обществените поръчки и утвърдените с настоящата заповед Вътрешни 

правила за поддържане Профила на купувача в детското заведение“, 

съгласно чл.22г от ЗОП, както и всички разпореждания и указания, 

свързани с възлагане на обществени поръчки. 

3. Вътрешните правила по т.1. се прилагат считано от 01.10.2014 г. 

4. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й. 

5. Заповедта и приложенията към нея да се сведат до знанието на 

служителите и работниците и да се публикува на страницата на 

ОДЗ№37“Вълшебство“- http://odz37.com в раздел „Профил на 

купувача“. 

 

 

Директор:.......................... 

         Г. Петрова 

 

 

 
Извършен предварителен контрол по чл. 30, ал. 1 т. 2 от Правила за ФУК в ОДЗ №37 за 

законосъобразност от Снежина Николова Илиева – старши учител, съгласно Заповед №  213/ 

15.01.2014 г. На Директора на ОДЗ № 37 «Вълшебство». 

                               Подпис:   

http://odz37.com/

