
 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

 

НА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2019 г. 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

"Укрепване на коритото на 
река Стара река, чрез 
изграждане на подпорни 
стени в град Батак".  

Строителство 

Публично 

състезание 
На осн. чл18, 

ал.1, т.12 от 

ЗОП 

594 167 
95-Р-1/21.03.2019 

год. 

Договор № 

95-Д-

3/02.07.2019 

год. 

Общински 

бюджет 
 

 
- 

2. 

Проектиране, изпълнение 
на строително-монтажни 
работи и упражняване на 
авторски надзор по време 

на строителството за 
обект: Ремонт и 

рехабилитация на 

ул."Осемнадесета", 
ул."Двадесета", 

ул."Околовръстна" и 
изграждане на подпорна 
стена на ул."Двадесета" в 

с.Фотиново, Община 
Батак.  

Строителство 

Публично 

състезание 
На осн. чл18, 

ал.1, т.12 от 

ЗОП 

463 333 
95-Р-2/08.05.2019 

год. 

 

 

 

 

 

 
       - 

 

 

 

 
С 

постановление 

на 

Министерски 

съвет 

 

 

 

 

 

 
- 



№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

"Избор на изпълнител за 

изпълнение на инженеринг 
– проектиране, изпълнение 
на строителни и монтажни 
работи и упражняване на 
авторски надзор по време 

на строителството за 
обект: Ремонт и 

рехабилитация на 
ул.”Мадара” с.Нова 

Махала, Община Батак."  

Строителство 

Публично 

състезание 
На осн. чл18, 

ал.1, т.12 от 

ЗОП 

408 333 
95-Р-4/12.06.2019 

год. 

 

 
- 

 
С 

постановление 

на 

Министерски 

съвет 

 

 
- 

4. 

"Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на 
детските заведения и на 

специализираните 
институции и социалните 

услуги в обността на 
територията на община 
Батак в три обособени 

позиции"  

Доставки 

Публично 

състезание 
На осн. чл18, 

ал.1, т.12 от 

ЗОП 

260 000 
95-Р-3/21.05.2019 

год. 

 

 

 
- 

 

 

 
Общински  

средства 

 

 

 

 
- 

5. 

Сметопочистване и 
сметоизвозване на твърди 

битови отпадъци на 
територията на Община 

Батак 2019-2020г.  

Услуга 
Открита 

процедура 
750 000 

95-Р-5/20.12.2018 

год. 

 
95-Д-

1/05.03.2019 

год. 

 
Общински  

средства 

 

6. 

Авторски надзор: Обект 

1:”Реконструкция и 

рехабилитация на 

общински път PAZ2044/3-

377, Равногор – Нова 

Строителство 

Открита 

процедура, 

договаряне, 

събиране на 

оферти с 

1 247.11 - 

 

 

 

 

- 

 

 

Европейски 

средства 

 

BG06RDNP001 -7.001 

– 0143 – 

C01/27.05.2019 год. 



№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Махала/-Граница 

общ./Брацигово-Батак/ - 

Фотиново – Граница 

общ./Батак-Девин/ - 

Девин /3 – 197/, Община 

Батак” и Обект 2: 

„Реконструкция и 

рехабилитация на улици 

в град Батак, Община 

Батак” 

обява и т. н. 

Ред за 

възлагане: 

чл.20, ал.4, 

т.3 

7. 

Авторски надзор на 

обект: „Реконструкция 

и рехабилитация на 

улици в гр. Батак, с. 

Нова Махала и с. 

Фотиново” 

Строителство 

Открита 

процедура, 

договаряне, 

събиране на 

оферти с 

обява и т. н. 

Ред за 

възлагане: 

чл.20, ал.4, 

т.3 

7 600.00 - 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

Европейски 

средства 

 

 

BG06RDNP001 – 

7.001 – 0143 – 

C01/27.05.2019 год. 

8. 

Строителен надзор на 

обект: „Реконструкция 

и рехабилитация на 

вътрешна улична 

мрежа в Община 

Строителство 

Открита 

процедура, 

договаряне, 

събиране на 

оферти с 

17 694.22 - 

 

 

 

 

- 

 

Европейски 

средства 

 

BG06RDNP001 – 

7.001 – 0143 – 

C01/27.05.2019 год. 



№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Батак” обява и т. н. 

Ред за 

възлагане: 

чл.20, ал.4, 

т.3 

9. 

„Реконструкция и 

рехабилитация на 

вътрешната улична 

мрежа в Община 

Батак” 

Строителство 

Публично 

състезание 

по чл.18, ал. 

1, т.12, на 

осн. чл. 20, 

ал. 2, т.1 от 

ЗОП 

884 710.95 - 

 

 

 

- 

 

 

Европейски 

средства 

 

 

BG06RDNP001 – 

7.001 – 0143 – 

C01/27.05.2019 год. 

10. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

вътрешна улична 

мрежа в Община 

Батак; Обхвата на 

поръчката включва 

реконструкция и 

рехабилитация на 

улична мрежа в град 

Батак, както следва: 

ул. "Георги Джурков" - 

полагане на асфалтова 

Строителство по 

смисъла на чл.3, 

ал.1, т.1 от ЗОП 

 

Публично 

състезание;   

Правно 

основание: 

чл. 18, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП 

 

Прогнозната 

стойност на 

обществената 

поръчка е 928 

946,50 лв. 

словом: 

(деветстотин 

двадесет и осем 

хиляди 

деветстотин 

четиридесет и 

шест лева и 

- 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

          

Европейски 

средства 

Обществената 

поръчка се финансира 

със средства от:  

Проект с 

регистрационен 

номер BG06RDNP001-

7.001-0143-

С01/27.05.2019г. 

„Реконструкция и 

рехабилитация на 

вътрешна улична 

мрежа в община 



№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

настилка, ул. "Г. 

Жечев" - полагане на 

тротоарна и асфалтова 

настилка, ул. "Иван 

Вазов"  - асфалт и 

тротоари, ул. 

"Пионерска" - асфалт и 

паваж, ул. "Ровно" - 

асфалт и тротоари, ул. 

"Стара река" - асфалт 

и тротоари.; 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

вътрешна улична 

мрежа в с. Фотиново, 

както следва: ул. 9 - 

полагане на паваж, ул. 

2 - паваж, ул. 11 - 

полагане на паваж и 

тротоари,  ул. 6  - 

асфалт и тротоари. 

Одобрена с Решение № 

петдесет 

стотинки) без 

ДДС, от които 

44 235,55 лв. 

(четиридесет и 

четири хиляди 

двеста тридесет и 

пет лева и 

петдесет и пет 

стотинки) без 

ДДС за 

непредвидени 

разходи. 

 

Батак“, финансиран 

по Процедура чрез 

подбор № 

BG06RDNP001-7.001 

по подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването но 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни 

услуги  и обновяване 

на селата в селските 

райони” от Програма 

за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020г. 

 



№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране е 

различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

95-Р-6/23.12.2019 г. 

 

 

 

 

Изработил: Анита Янева 

Мл.експ. „Обществени поръчки” 

 

 

 

 

 

 

 

 


