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 2019г. 

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 соц. 
заведения, намиращи се на терит. на 
общ. Николаево  за срок от 36 месеца“ 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

148 874,60 лв. 

Решение за 

откриване на 

процедура № 

938241  и 

Обявление за 

поръчка № 

938242 

 
Договор № 

АСД-04-4 / 

08.01. 

2020г. 

 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

2 
„Доставка на гориво за отопление на 
ОДЗ „Снежанка” гр. Николаево, обл. 
Стара Загора”  - за календарната 2019“ 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

30 000,00лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-03 / 

14.01.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

3 Доставка на канцеларски материали Доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

13 000,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-04 / 

16.01.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 

 
 
- 

4 Доставка на строителни материали Доставка 
Директно възлагане, 
съгласно чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
1 500,00 лв. 

2019г. - 
бюджета на 

Община 
Николаево 

 
- 



5 

Доставка на лекарства и санитарни 
материали за във връзка с 
реализацията на дейност „Здравна 
консултация за деца от 0 до 7г. ” и 
„Формиране и развитие на родителски 
умения, Семейно консултиране и 
подкрепа, Индивидуална и групова 
работа с деца и родители” по проект 
„Социално включване в община 
Николаево” 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

2 000,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-09 / 

13.02.2019 

ОП „Развитие 
на човешките 

ресурси” 
- 

6 
Доставка и монтаж на фитнес уреди – 
с.Едрево 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

2 479,17 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-22 / 

22.04.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

7 
Доставка и монтаж на 2 бр. модулна 
мулифункционална  изборна кабинка 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

450,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-31 / 

19.08.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

8 
Доставка и монтаж на 8 бр. модулна 
мулифункционална  изборна кабинка 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

1 800,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-31 / 

19.08.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

9 

Доставка и монтаж на платформа за 
лица в неравностойно положение по 
проект “Реконструкция, ремонт и 
благоустрояване на сградата на ОДЗ 
„Снежанка” 

Доставка 

 
 

Обществена поръчка 
чрез събиране на 

оферти с 
обява,съгласно чл.20, 

ал.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

 36 100,00 лв. 

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

249 / 
27.09.2019г. 

 
Договор 

№ РД-51-2 
/ 05.02. 
2020г. 

 
 

подмярка 7.2 
от ПРСР 

2014-2020 

   Договор № 
BG06RDNP001
-7.004.-0011-
C01 от 
21.05.2019 г. за 
безвъзмездна 
финансова 
помощ между 
ДФЗ и Община 
Николаево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019г. 

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 
Управление на съдържанието – 
Финансово-административна система 
Бюджет за срок от една година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

500,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-2 
09.01.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

2 
Изработване на уебсайт за нуждите на 
ОДЗ Снежанка, управление, хостинг и 
домейн за срок от една година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

146,40 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-6 
23.01.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

3 

Абонаментна поддръжка на следните 
програмни продукти:АС2007-
Счетоводство и АЛГОС-Складово 
стопанство за срок от една година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

300,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-7 
31.01.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

4 

Услуга за предоставяне на програмно 
време в ефира на РРС Стара Загора за 
изъчване на репортажи и/или 
интервюта съгласно нуждите на 
Общината 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

300,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-8 
07.02.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

5 

Охрана на обект със сигнално-
охранителна техника и/или с пожаро-
охранителна техника – Старчески дом 
гр. Николаево за срок от една година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

75,00 лв./месечно 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-10 
13.02.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

6 
Годишен абонамент на услугата Free 
Call 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 
144,00 лв./месечно 

2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-11 
14.02.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

 



7 
Обучение на тема: Смарт-техники за 
повишаване на работоспособността на 
18 бр. педагози 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

3 276,00,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-13 
01.03.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

8 
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, 

2019г. 
- 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

9 
Абонаментна поддръжка на уебсайта 
на Обшина Николаево за срок от една 
година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

250,00 лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

1208 
13.06.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

10 

Абонаментна поддръжка на програмен 
продукт АКТОПИС за срок от една 
година 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

431.67лв. 
2019г. 

 
Договор от 
20.08.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

11 
 

Снегопочистване и опесъчаване на 
общински пътища сезон 2019 – 2020г. 

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

т.3 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

12 000,00 лв. 

ноември, 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-04-
42(19)1 / 

13.11.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 

    
- 
 

12 

Строителен надзор  на обект 
“Реконструкция, ремонт и 
благоустрояване на сградата на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, в гр. 
Николаево, обл. Стара Загора”  

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

27 295. 97 лв. 
2019г. 

Договор 
№ РД-51-3 

от 
11.03.2019 

подмярка 7.2 
от ПРСР 

2014-2020 

Договор № 
24/07/2/0/ 

00826 от 
19.04.2018 г. за 
безвъзмездна 

финансова 
помощ между 

ДФЗ и Община 
Николаево 

13 

Строителен надзор  на обект:  
“Реконструкция, ремонт и 
благоустрояване на сградата на ОДЗ 
„Снежанка” 

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: 

15 400,00 лв. 

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

248 / 
27.09.2019г. 

Договор 
№ РД-51-3 
от 05.02. 

2020г. 

ПРСР 
2014-2020 

Договор № 
BG06RDNP001

-7.004.-0011-
C01 от 

21.05.2019 г. за 
безвъзмездна 

финансова 
помощ между 

ДФЗ и Община 
Николаево 

14 

Охрана на обект със сигнално-
охранителна техника и/или с пожаро-
охранителна техника – 
Административен център гр. 
Николаево за неопределен срок 

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

т.2 от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 
20,83 лв./месечно 

2019г. 

 
Договор 

9549 
01.12.2019 

 
бюджета на 

Община 
Николаево 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2019г. 

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 

финансиране

то (датата на 

съответния 

акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Извършване на СМР за обект: „Ремонт 
на концертна зала, сцена към нея и 
фоайе в сградата на НЧ „Васил Левски 
1923“, гр. Николаево“. 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

24 999,64лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-
04-17 / 
02.04. 
2019г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

2 
Основен ремонт на покрива на НУ 
„Братя Жекови“ в с. Елхово, община 
Николаево, област Стара Загора 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор:  

38 488,16 лв. 
2019г. 

 
Договор от 
11.06.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

3 
Ремонт на четвъртокласна пътна 
мрежа на територията на община 
Николаево 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор 

29 911.67лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-25 / 
09.07. 
2019г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

4 
Ремонт на пешеходен остров в с.Нова 
Махала 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

12 500,00  лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-26 от 

11.07.2019г 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 



5 
 

Текущ ремонт на улици и тротоари в с. 
Едрево (изкърпване на единични 
дупки с гореща асфалтова смес А БДС 
EN 12697 4-6 см и частична подмяна 
на бордюри на 6 бр. улици – от 
Кметството към Гробищен парк, от 
Кметството към хижа „Момина сълза“, 
от Кметството към Долна Махала, 
улиците източно и южно от 
Читалището, улицата от Обръщалото 
към Махалата) 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

16 666.67лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-29 / 
12.08. 
2019г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

6 

Подготвителни дейности на 
четвъртокласна пътна мрежа във 
връзка с предстоящия есенно-зимен 
сезон на следните участъци: Северно 
от с.Нова Махала от надлеза до селото; 
Николаево-Нова Махала 
(североизточно от селото); Николаево-
Паничерево (от 0+000 до 2+500) - 
изкърпване на единични дупки с 
гореща асфалтова смес А БДС EN 
12697 4-6 см 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

16 666.67лв. 
2019г. 

Договор 
№ 

АСД-
04-33 / 
23.08. 
2019г. 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

7 Ремонт на автоспирка с.Нова Махала СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

2916.67 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-34 от 

10.09.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

8 
Ремонт на покрива на сграда Кметство 
с.Нова Махала 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

4166.67лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-35 от 

10.09.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

9 

Текущ ремонт на улици в гр. 
Николаево - изкърпване на единични 
дупки и деформации на настилката с 
гореща асфалтова смес А БДС EN 
12697 ръчно 4-6 см и частична 
подмяна на бордюри на 2 бр. улици – 
„Изгрев“ и „Тунджа“ 

СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

20833.33 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-37 от 

10.09.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

10 Ремонт на паметник в  с. Елхово СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

833,33 лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-38 от 

17.09.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 

11 Ремонт на парк с. Елхово СМР 
Директно възлагане 
съгласно чл.20, ал.4  

от ЗОП 

Стойност на 
сключения договор: 

10 416.67лв. 
2019г. 

Договор 
№ АСД-
04-39 от 

17.09.2019 

бюджета на 
Община 

Николаево 
- 



12 

Извършване на СМР за обект: 
“Реконструкция, ремонт и 
благоустрояване на сградата на ОДЗ 
„Снежанка” 

СМР 

Публично 

състезание съгласно  

– чл. 18, ал. 1, т. 12 

от ЗОП 

Прогнозна стойност: 
835 212. 70 лв 

Решение в 
АОП: 933975 
Обявление в 
АОП : 933978 

 

- 
от ПРСР 

2014-2020 

Договор № 
BG06RDNP001

-7.004-0011–
С01 / 

21.05.2019г. ,за 
безвъзмездна 

финансова 
помощ между 

ДФЗ и Община 
Николаево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Дата: ……………..                                               Изготвил:   

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

                                         инж. Веселина Василева-Иванова 


