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ДОСТАВКИ 

№ Предмет 

Обект 

(строит., 

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/прог-

нозна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществен

а 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 

финансиране

то (датата на 

съответния 

акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

„Доставка на храни за детските и 
социалните заведения, намиращи се 
на територията на община Николаево 
– за календарната 2018г.” 

доставка 
Публично състезание, 
съгласно чл.20, ал.2, 

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

54 560,30 лв. 

Решение в 
АОП: 827771 
Обявление в 
АОП : 827789 

 
Договор 
№ 15 / 
26.04. 
2018г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

2 
„Доставка на гориво за отопление на 
ОДЗ „Снежанка” гр. Николаево, обл. 
Стара Загора”  - за календарната 2018г. 

доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

30 000,00 лв. 
2018г. 

Договор 
№ 4 от 

22.01.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

3 
Доставка на горива за автопарка на 
Община Николаево  

доставка 

Договаряне без 
предварително 

обявяване, съгласно 
чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

100 000,00  лв. 
2018г. 

Договор за 
борсово 

предст. от 
30.04.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

4 Канцеларски материали доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
13 000,00лв. 

2018г. - 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

5 
Доставка на строителни материали 
 

доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност:   
1500,00лв. 

2018г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

6  Доставка на кофи за смет доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност:   
4000,00лв. 

2018г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

                                                                              

 



 

УСЛУГИ 

№ Предмет 

Обект 

(строит., 

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/прог-

нозна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществен

а 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 

финансиране

то (датата на 

съответния 

акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Възлагане на услуга по сметос. и 
трансп. на битови отпадъци на 
територията на община Николаево  за 
календарната 2018г.  

Услуга 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с 
обява,съгласно чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

44 998,28  лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00-

2240 / 
20.12.2017г. 

Договор 
№ 1 от 

05.01.2018 
 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

2 
Поддръжка на съдържанието на 
Интернет страницата на Община 
Николаево 

Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
300,00 лв. 

януари, 2018г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

3 
Поддръжка на компютри, програмни 
продукти, поддръжка на копирни 
машини 

Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
20 000,00 лв. 

януари, 2018г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

4 Телефонни услуги Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
7 700,00 лв. 

януари, 2018г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

5 Пощенски и куриерски услуги Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
2 700,00 лв. 

януари, 2018г. 
 
- 

бюджета на 
Община 

Николаево 

    
- 

6 
Интернет 
 

Услуга  
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
2 800,00 лв. 

януари, 2018г. 
 
- 

бюджета на 
Община 

Николаево 

    
- 
 

7 
Дезакаризация на ОДЗ “Снежанка”-
гр.Николаево 

Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
400,00 лв. 

май и 
септември, 

2018г. 
- 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 



8 

Техническо обслужване на 
пожароизвестителна система в 
сградата на ЦДГ «Снежанка», 
гр.Николаево 

Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
1 000,00 лв. 

ноември, 
2018г. 

- 
бюджета на 

Община 
Николаево 

 
- 

9 
 

Снегопочистване и опесъчаване на 
общински пътища сезон 2018 – 2019г. 

Услуга 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
12 000,00 лв. 

ноември, 
2018г. 

Договор 
№ 29 от 

18.10.2018
г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 

 
- 
 

1
0 

Консултантски услуги по проект: 
„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.  

Услуга 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

2 450,00  лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00-

1243 / 
07.06.2018г. 

Договор 
№ 26 от 

26.06.2018 

ПРСР 
2014-2020 

- 

11 

Изготвяне на техн. проект 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.  

Услуга 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

4 300,00  лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00-

1244 / 
07.06.2018г. 

Договор 
№ 25 от 

26.06.2018 

ПРСР 
2014-2020 

- 

12 

 

Консултантски услуги по проект: 
„Реконструкция и ремонт на  Детска 
градина "Снежанка", гр.Николаево, 
община Николаево по ПРСР 2014-
2020“  

Услуга 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

18 000,00  лв. 
2018г. 

Договор 
№ 22 А от 
06.06.2018 

ПРСР 
2014-2020 

- 

13 

“Консултантски услуги по проект: „ 
Строителство на улици от улична 
мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. 
Едрево, с. Нова махала, община 
Николаево”,   във връзка с 
кандидатстване  по подмярка 7.2 към 
Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.”  

Услуга 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

18 200,00  лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00-

1309 / 
13.06.2018г. 

Договор 
№ 28 от 

26.06.2018 

ПРСР 
2014-2020 

- 

14 

„Изготвяне на технически проект за 
обект: „ Строителство на улици от 
улична мрежа в гр. Николаево, с. 
Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, 
община Николаево”, гр. Николаево за 
кандидатстване по програмата за 
развитие на селските райони 2014-
2020“ 

Услуга 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

63 300,00  лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00-

1311 / 
13.06.2018г. 

Договор 
№ 27 от 

26.06.2018 

ПРСР 
2014-2020 

- 

 

 

 

 

 



СТРОИТЕЛСТВО 

№ Предмет 

Обект 

(строит., 

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/прог-

нозна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществен

а 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 
Ремонт на четвъртокласна пътна 
мрежа на територията на община 
Николаево 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

30 000,00лв. 
2018г. 

Договор 
№ 20 / 

15.05.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

2. 
 

Ремонт на улици от о.т. 69 до о.т. 68 в 
с. Нова Махала, община Николаево 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

9 000,00лв. 
2018г. 

Договор 
№ 22 / 

06.06.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

3 
„Ремонт и рехабилитация на улици в с. 
Нова махала и гр. Николаево, община 
Николаево, област Стара Загора”. 

СМР 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.1  от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

208 300,02 лв. 
 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 07-00- 

1154/ 
29.05.2018г. 

Договор 
№ 24 / 

26.06.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 

Постановле-
ние на МС 

4 
Ремонт на ул. „Средна гора“ в с. 
Елхово, община Николаево 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

9 600,00лв. 
2018г. 

Договор 
№ РД-51-1 
04.09.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

5 
Ремонт на общинска пътна мрежа на 
територията на община Николаево 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

30 000,00лв. 
2018г. 

Договор 
№ АСД-

04-4 
05.10.2018 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

6 
Ремонт и рехабилитация на улици в 
община Николаево, област Стара 
Загора 

СМР 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с обява или 
покана до определени 
лица, съгласно чл.20, 

ал.3, т.1  от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

199 999.87 лв. 

Обява на 
стойност по чл. 
20, ал.3 от ЗОП 
с изх.№ 26-00- 

49/ 
28.09.2018г. 

Договор 
№ 

РД-51-2 от 
17.10.2018г 

бюджета на 
Община 

Николаево 

Постановле-
ние на МС 

 

                                                                                         Утвърдил:  -п- 

                                (..........................................) 

                                         Косьо Косев – Кмет на община Николаево 


