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УТВЪРЖДАВАМ:......................................  

КОСЬО КОСЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

    
 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2019г., 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 330 / 27.11.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

I. ДОСТАВКИ 

Предмет на 

обществената 

поръчката 

Прогнозна 

стойност в 

лв.(безДДС) 

Вид 

процедура 
 

Стартиране 

на 

процедурата 

Период, в който 

трябва да се реализира 

обекта/дост./ услугата 

Отговорно 

лице 

 

Доставка на храни за 

детските и соц. 

заведения, 

намиращи се на 

територията на 

община Николаево  

за срок от една 

година. 

60 000,00 

 

Публично 

състезание, 

съгласно 

чл.20, ал.2, т.2 

от ЗОП 

 

април, 2019г. 

 

Една календарна година 

от датата на сключване 

на Договора 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Доставка на гориво 

за отопление на ОДЗ 

„Снежанка” гр. 

Николаево, обл. 

Стара Загора”  - за 

календарната 2019г. 

18 000,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП 

 

Януари, 

2019г. 

 

До 31.12.2019г. 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Доставка на 

канцеларски 

материали 

 

13 000,00 Директно 

възлагане, 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП 

Януари, 

2019г. 

 

До 31.12.2019г. 

 

Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Доставка на 

строителни 

материали 

 

 1 500,00 Директно 

възлагане, 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП 

Януари, 

2019г. 

 

До 31.12.2019г. 

 

Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Доставка на кофи за 

смет 

 4 000,00 Директно 

възлагане, 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП 

Януари, 

2019г. 

 

До 31.12.2019г. 

 

Мариана 

Драгнева -  

главен 

специалист 

ЗЕОЧ 

Доставки, свързани с ПРСР 2014-2020г. 

Доставка и монтаж на 

оборудване и 

обзавеждане по проект: 

„Изграждане на 

спортно игрище – 

мини футбол в гр. 

Николаево”,   във 

връзка с 

кандидатстване  по 

подмярка 7.2 към 

ПРСР 2014-2020 г.” 

2 834,00лв. Директно 

възлагане, 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП 

2019г. До 31.12.2020г. инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net


II. УСЛУГИ 

Предмет на 

обществената 

поръчката 

Прогнозна 

стойност в 

лв.(безДДС) 

Вид 

процедура 
 

Стартиране 

на 

процедурата 

Период, в който 

трябва да се реализира 

обекта/дост./ услугата 

Отговорно 

лице 

 

Възлагане на услуга по 

сметос. и трансп. на 

битови отпадъци на 

територията на община 

Николаево  за 

календарната 2019г.  

45 000,00 

 

Обществена 

поръчка чрез 

събиране на 

оферти с 

обява,съгласно 

чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП 

ноември, 

2018г. 

 

До 31.12.2019г. 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

Мариана 

Драгнева -  

Гл. спец. ЗЕОЧ 

 

Поддръжка на 

съдържанието на 

Интернет страницата 

на Община Николаево 

300,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

януари, 2019г. 

 

2019г. 

 

Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

Поддръжка на 

компютри, програмни 

продукти, поддръжка 

на копирни машини 

20 000,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

януари, 2019г. 

 

Едногодишен договор, 

считано от датата на 

подписването му. 

 

Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Телефонни услуги 

 

7 700,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

януари, 2019г. 

 

2019г. Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Пощенски и куриерски 

услуги 

 

2 700,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

януари, 2019г. 

 

2019г. Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Интернет 

 

2 800,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

януари, 2019г. 

 

2019г. Златко Христов 

Генчев – Гл. 

Счетоводител 

 

Дезакаризация на ОДЗ 

“Снежанка”-

гр.Николаево 

 

400,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

май и 

септември, 

2019г. 

 

Едногодишен договор, 

считано от датата на 

подписването му. 

 

Мариана 

Драгнева -  

Гл. спец. ЗЕОЧ 

 

Техническо 

обслужване на 

пожароизвестителна 

система в сградата на 

ЦДГ «Снежанка», 

гр.Николаево 

1 000,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

ноември, 

2019г. 

 

Договор за зимен сезон 

2019 – 2020г. 

 

Стайко Петков – 

гл. специалист 

ОМЗ, ГЗ и СИ 

 

 

Снегопочистване и 

опесъчаване на 

общински пътища 

сезон 2019 – 2020г. 

12 000,00 

 

Директно 

възлагане, 

съгласно чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

ноември, 

2019г. 

 

Договор за зимен сезон 

2019 – 2020г. 

 

Стайко Петков – 

гл. специалист 

ОМЗ, ГЗ и СИ 

 

Услуги, свързани с ПРСР 2014-2020г. 

Строителен надзор 

на обект 

„Реконструкция и 

рехабилитация на 

четвъртокласна 

общинска пътна 

мрежа, община 

Николаев” 

91  669,81 

 

Публично 

състезание, 

съгласно 

чл.20, ал.2 от 

ЗОП 

 

април, 2018г. 

 

До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Строителен надзор  

на обект 

“Реконструкция, 

ремонт и 

благоустрояване на 

сградата на ОУ „Св. 

Св. Кирил и 

Методий“, в гр. 

Николаево, обл. 

Стара Загора”  

27 295. 97  

 

Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4, т.2 

от ЗОП 

 

2019г. 

 

До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Строителен надзор  1 748,00 лв. Обществена 2019г. До въвеждане на обекта инж. Веселина  



на обект:  

„Изграждане на 

спортно игрище – 

мини футбол в гр. 

Николаево”,   във 

връзка с 

кандидатстване  по 

подмярка 7.2 към 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

поръчка чрез 

събиране на 

оферти с 

обява или 

покана до 

определени 

лица, съгласно 

чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП 

 

в експлоатация. 

 

 

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Строителен надзор  

на обект:  

“Реконструкция, 

ремонт и 

благоустрояване на 

сградата на ОДЗ 

„Снежанка” 

17 250,00 лв Обществена 

поръчка чрез 

събиране на 

оферти с 

обява или 

покана до 

определени 

лица, съгласно 

чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП 

2019г. До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Строителен надзор  

на обект:  

“Строителство на 

улици от улична 

мрежа в гр. 

Николаево, 

с.Елхово, с. Едрево и 

с.Нова Махала, 

община Николаево” 

18 000,00 лв Обществена 

поръчка чрез 

събиране на 

оферти с 

обява или 

покана до 

определени 

лица, съгласно 

чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП 

2019г. До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

III. СТРОИТЕЛСТВО 

Предмет на 

обществената 

поръчката 

Прогнозна 

стойност в 

лв.(безДДС) 

Вид 

процедура 
 

Стартиране 

на 

процедурата 

Период, в който 

трябва да се реализира 

обекта/дост./ услугата 

Отговорно 

лице 

 

Ремонт на 

четвъртокласна 

пътна мрежа на 

територията на 

община Николаево 

30 000,00 

 

Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

 

Ремонт и 

рехабилитация на 

улици в община 

Николаево, област 

Стара Загора 

40 000,00 

 

Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

 

Извършване на СМР 

за обект: „Ремонт на 

концертна зала, 

сцена към нея и 

фоайе в сградата на 

НЧ „Васил Левски 

1923“, гр. 

Николаево“. 

30 000,00лв. Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

 

Ремонт на покрива 

на сграда Кметство 

с.Нова Махала 

 

 

4 200.00 лв. Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Петко 

Попов – Зам. 

Кмет 

Ремонт на 

автоспирка с.Нова 

Махала 

 

4 200,00 лв. Директно 

възлагане 

съгласно чл.20, 

ал.4  от ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Петко 

Попов – Зам. 

Кмет 



Ремонт на парк с. 

Елхово 

 

10 000,00 лв. Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Петко 

Попов – Зам. 

Кмет 

Изграждане на 

параклис в с. Едрево 

12 500,00 лв. Директно 

възлагане 

съгласно 

чл.20, ал.4  от 

ЗОП 

2019г. 

 

В рамките на 60 

календарни дни 

 

инж. Петко 

Попов – Зам. 

Кмет 

Строителство, свързано с ПРСР 2014-2020г. 

Извършване на СМР 

за обект: 

“Реконструкция и 

рехабилитация на 

четвъртокласна 

общинска пътна 

мрежа, община 

Николаево” 

4 583 490.26 

 

Открита 

процедура, 

съгласно 

чл.20, ал.1, т.1 

буква “а” от 

ЗОП 

април, 2018г. 

 

До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Извършване на СМР 

за обект: 

“Реконструкция, 

ремонт и 

благоустрояване на 

сградата на ОУ „Св. 

Св. Кирил и 

Методий“, в гр. 

Николаево, обл. 

Стара Загора” 

1 433 038.47  

лв. 

 

Публично 

състезание, 

съгласно 

чл.20, ал.2, т.1 

от ЗОП 

 

ноември, 

2018г. 

 

До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Извършване на СМР 

за обект: 

„Изграждане на 

спортно игрище – 

мини футбол в гр. 

Николаево”,   във 

връзка с 

кандидатстване  по 

подмярка 7.2 към 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 г.” 

87 399,50 лв. Публично 

състезание, 

съгласно 

чл.20, ал.2, т.1 

от ЗОП 

 

2019г. До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Извършване на СМР 

за обект: 

“Реконструкция, 

ремонт и 

благоустрояване на 

сградата на ОДЗ 

„Снежанка” 

905 613.30лв  Открита 

процедура, 

съгласно 

чл.20, ал.1, т.1 

буква “а” от 

ЗОП 

2019г. До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

Извършване на СМР 

за обект: 

“Строителство на 

улици от улична 

мрежа в гр. 

Николаево, 

с.Елхово, с. Едрево и 

с.Нова Махала, 

община Николаево” 

1 073 883,55 

лв. 

Открита 

процедура, 

съгласно 

чл.20, ал.1, т.1 

буква “а” от 

ЗОП  

2019г. До въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

 

 

инж. Веселина  

Василева – ст. 

експерт ИОП 

 

 
 
ИЗГОТВИЛ:......................................   

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, СТ.ЕКСПЕРТ  

“ИНВЕСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” 


