
 
 

     
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

1 

 

 

Проект „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ” 

Дейност „Програма за гражданско действие”  

Доклад  

Оценка на действията на община Хасково в областта на строителството с фокус 

върху проведените обществени поръчки и прилагането на принципите на 

свободна конкуренция, ефективност, публичност и прозрачност 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ   

Настоящият доклад се разработва по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с 

наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по 

Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство” и по-конкретно проектна дейност „Програма за 

гражданско действие”.  

Общината е основната административно-териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление. Сред основните функции на общините са 

нормотворчеството в определени области, където имат правомощия и 

правоприлагането. Общинският съвет създава местната нормативна уредба, която е 

задължителна на територията на общината (наредби и решения) като се ръководи от 

националното законодателство. В повече от 200 закона и други актове са предвидени 

конкретни ангажименти за местните органи, включително и по отношение на 

общинската икономика. От една страна общината осъществяване инвестиционната 

политика в сферата на строителството като същевременно е и основен възложител на 

инвестиционни проекти, а от друга извършва административно-технически услуги 

свързани със създаване, прилагане и изменение на ПУП; упражняване на контрол за 

спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти 

и строителни книжа; разрешаване на строителството; издаване на скици и 

удостоверения; и др. Договорите на всичките 265 общини представляват над 1/4 от 

броя и сумата на обществените поръчки в страната в периода от 2007 до 2015 година. 

Данните сочат, че констатирани нарушения и съмненията за корупционни практики при 
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процедурите за обществени поръчки са относими към всички нива на разходване на 

публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на Агенцията за държавна 

финансова инспекция през 2015 г., където в над 40% от обществените поръчки са 

открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с неспазване на принципите 

на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. През 2015 г. 

Върховната административна прокуратура оспорва 173 акта за строителство в 13 

общини по случаи на незаконосъобразни норми в наредби, приети от общинските 

съвети. Сред тях са и разпоредби, с които без решение на общинския съвет кметът 

може да издаде заповед или анекс при промяна в параметрите на тези права. 

Направените промени в посока на отваряне на данните дават възможността за тяхното 

анализиране и последващото разкриване от страна на гражданите и изготвяне на 

оценки и отправяне на препоръки за подобряване на инвестиционния климат, решаване 

на проблеми при възлагането на обществени поръчки и отстраняване на пропуски в 

нормативните актове в сферата на строителството. 

Сред основните функции на общините са нормотворчеството в определени 

области, в които имат правомощия и правоприлагането. Общинският съвет създава 

местната нормативна уредба, която е задължителна на територията на общината като се 

ръководи от националното законодателство. В повече от двеста закона и други актове 

са предвидени конкретни ангажименти за местните органи, включително и по 

отношение на общинската икономика. От една страна общината осъществява 

инвестиционна политика в сферата на строителството като същевременно е и основен 

възложител на инвестиционни проекти, а от друга извършва административно-

технически услуги, свързани със създаване, прилагане и изменение на ПУП; 

упражняване на контрол за спазване и прилагане на общите и подробни устройствени 

планове, одобрени проекти и строителни книжа; разрешаване на строителство; 

издаване на скици и строителни книжа; разрешаване на строителство; издаване на 

скици и удостоверения и др. Данните сочат, че констатираните нарушения и съмнения 

за корупционни практики при процедурите за обществени поръчки са съотносими към 

всички нива на разходване на публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на 

Агенцията за държавна финансова инспекция, в чиито доклади се сочат, че в над 40 % 

от обществените поръчки са открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с 

неспазване на принципите на Закона за обществени поръчки за публичност и 

прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация.  
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С настоящият доклад се цели да се направи оценка на действията на Община 

Хасково в областта на строителството с фокус върху проведените обществени поръчки 

и прилагането на принципите на свободна конкуренция, ефективност, публичност и 

прозрачност. 

2. ОБЩИНА ХАСКОВО  

Южен централен район е един от районите на ниво 2 /NUTS 2/ в България, обхващащ 

териториите на административните областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян 

и Хасково /ниво NUTS 3/. Районът включва общо 58 общини: 18 общини в област 

Пловдив; 12 общини в област Пазарджик; 7 общини в област Кърджали; 10 общини в 

област Смолян и 11 общини в област Хасково. Съобразно Националната концепция за 

пространствено развитие на България за периода 2013–2025 г., на територията на ЮЦР 

се разположени няколко от основните градски центрове на развитие – Пловдив (център 

от второ ниво), два центъра от трето ниво с потенциал за преминаване към второ – 

Пазарджик и Хасково и три центъра от трето ниво – Смолян, Кърджали и Карлово. За 

определените градски центрове за развитие се осъществяват инвестиционни програми, 

финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 

“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  

 

Община Хасково е разположена в централната част на Южна България, между 

Родопите и Стара планина и е една от съставните общини на област Хасково и част от 

Южен централен регион. Община Хасково се отличава с благоприятен климат, удобен 

транспорт и е естествен център на културния живот в областта. Общината заема 

ключово място в област Хасково. Населението на община Хасково към 2015 г. наброява 

89342 души. Територията на общината – 740 кв.км е втора по големина в областта след 

община Ивайловград. Тя е организирана в 37 населени места: 1 град и 36 села. 

Гъстотата на населението в общината е най-високата в областта и почти двойно над 

средната за страната. Град Хасково е утвърден общински и областен административен 

център. Той е важен икономически център в Южен централен район за планиране и 

център на областта. По последни данни градът е с население 72 336 души и е 12-ят по 

големина град в страната. Днес Община Хасково е с територия от 740 кв. км, което 

представлява 13 % от територията на областта.  

Развитието на района, а именно Община Хасково, в желаната посока е пряко 

свързано с компетенциите на регионалните и местни власти за разработване и 

реализация на териториални и секторни политики, както и с капацитета за управление 

на проекти и обслужване на гражданите и местния бизнес. В тази връзка Общинския 
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съвет на община Хасково е приел пет наредби, свързани с инвестиционната политика и 

строителството: 

  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община 

Хасково; 

 Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни 

работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково; 

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях 

на територията на Община Хасково; 

 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Хасково;  

 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково. 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и решава самостоятелно 

всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата 

компетентност, както и други въпроси от местно значение, които не са от 

изключителната компетентност на други органи – чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. В 

изпълнение на предоставените им правомощия, общинските съвети са овластени да 

приемат подзаконови нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни 

актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение – чл. 76, ал. 3 от 

АПК, вр. чл. 8 от ЗНА, вр. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Всички наредби в Община Хасково, 

които са свързани с разпоредби в областта на строителството са приети в предвидената 

от закона форма, при спазване изискванията за кворум и мнозинство при гласуване на 

решенията за приемането им. Съгласно чл. 77 от АПК, компетентният орган издава 

нормативния административен акт, след като обсъди проекта, заедно с представените 

становища, предложения и възражения. Съобразно чл. 26, ал. 2 от ЗНА (ДВ, бр. 

46/2007г., в сила от 01.01.2008 г.), преди внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува 

на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите, съответно 

доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗНА /ред. ДВ, бр. 

46/2007 г./ мотивите, съответно докладът, съдържат причините, които налагат 

приемането, целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за 

прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително и 

финансовите, ако има такива., поради което не се наблюдава отмяната им. Процедурата 

http://savet.haskovo.bg/article/4324/Naredba-za-nasarchavane-na-investiciite-s-obsthinsko-znachenie-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4324/Naredba-za-nasarchavane-na-investiciite-s-obsthinsko-znachenie-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5335/Naredba-za-reda-i-usloviyata-za-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti--svarzani-s-razkopavane-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5335/Naredba-za-reda-i-usloviyata-za-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti--svarzani-s-razkopavane-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4334/Naredba-za-prinuditelno-izpalnenie-na-zapovedi-za-popravyane--zazdravyavane--higienizirane-ili-premahvane-na-stroezhi-ili-chasti-ot-tyah-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4334/Naredba-za-prinuditelno-izpalnenie-na-zapovedi-za-popravyane--zazdravyavane--higienizirane-ili-premahvane-na-stroezhi-ili-chasti-ot-tyah-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4334/Naredba-za-prinuditelno-izpalnenie-na-zapovedi-za-popravyane--zazdravyavane--higienizirane-ili-premahvane-na-stroezhi-ili-chasti-ot-tyah-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4335/Naredba-za-prinuditelnoto-izpalnenie-na-zapovedi-za-premahvane-na-nezakonni-stroezhi-ili-chasti-ot-tyah-ot-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4335/Naredba-za-prinuditelnoto-izpalnenie-na-zapovedi-za-premahvane-na-nezakonni-stroezhi-ili-chasti-ot-tyah-ot-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4337/Naredba-za-reda-i-usloviyata-za-postavyane-na-premestvaemi-obekti-i-elementi-na-gradskoto-obzavezhdane-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4337/Naredba-za-reda-i-usloviyata-za-postavyane-na-premestvaemi-obekti-i-elementi-na-gradskoto-obzavezhdane-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
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по приемане на подзаконовия нормативен акт е разписана императивно в защита на 

публичния интерес. Императивното изискване за предварително разгласяване на 

предложението за приемане на нормативен акт и обсъждане с всички заинтересовани 

страни е предпоставка за обсъждането и приемането на акта. В тази връзка няма 

допуснати нарушения, които да водят до отмяна на общи административни актове на 

Общински съвет Хасково, свързани със строителството. 

3. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основният инструмент за гарантиране спазването на принципите за публичност 

и прозрачност в сектора е Регистърът на обществените поръчки (РОП). Той 

представлява електронна база данни с информация за всички обявени обществени 

поръчки в страната и резултатите от тяхното възлагане, включително информация за 

изпълнението на договорите. Регистърът е създаден с приемането на действащия закон 

през 2004 г. и се поддържа от Агенцията по обществени поръчки. Достъпът до РОП е 

безплатен и се осъществява чрез Портала за обществени поръчки на интернет адрес 

www.aop.bg. Регистърът е най-важният компонент на Портала за обществени поръчки, 

който представлява единна електронна база данни, съдържаща информация за всички 

процедури за възлагане на обществени поръчки в страната. Всяка обществена поръчка, 

публикувана в Регистъра, получава уникален номер на поръчката с формат nnnnn-yyyy-

xxxx , където nnnnn е партидата на възложителя, yyyy - годината, в която е открита 

процедурата,   а xxxx - поредността на поръчката за годината. Партидата на 

възложителя е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на 

възложителя в РОП. Реализирани са два механизма на търсене в базата данни на 

Регистъра –  бързо и разширено търсене. Бързото търсене включва най-често 

използваните критерии и е достъпно без ограничения. Разширеното търсене позволява 

филтриране на информация от РОП по широка гама от критерии. При разширеното 

търсене има три възможности – търсене на преписки, търсене на отделни документи, 

търсене в информации за обяви. Критериите за търсене са разделени на групи. 

Натискането с мишката върху заглавието на групата показва/скрива критериите в нея. 

Чрез разширеното търсене потребителите имат възможност за запазване на дадена 

комбинация от критерии като шаблон за търсене, който може да бъде използван 

многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на уведомление по 

електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на зададените 

критерии в конкретен шаблон. Всеки потребител има достъп до шаблоните си чрез своя 

профил или чрез разширеното търсене, след избор на връзката “Шаблони за търсене от 

профил”. 

http://www.aop.bg/
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Обществени поръчки на територията на Община Хасково  

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г.-31.12.2020г. за 

Община Хасково в сферата на „Строителството“ и/или свързани в тази област, в 

това число обявени обществени поръчки по Инвестиционни проекти и Обжалвани 

процедури.  

По отношение обжалването на ОП-обобщената информация е следната: за периода 

2017-2019г. са образувани 38 общо производства пред КЗК, в това число и за ОП в 

раздел „Строителство“ /отразени по-надолу по съответните ОП/. Жалбите са свързани 

основно с процедурни нарушения по ЗОП, допуснати още в началния етап на 

обявлението на ОП или при определяне на Изпълнител. В по - голямата си част, КЗК 

връща на Възложителя - Община Хасково за отстраняване на процедурни нарушения. 

Представена е обобщена справка на ОБЖАЛВАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 

община Хасково за периода 2017-2019г. 

1.Доставка на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Екопрогрес“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0013 

 АОП №: 00211-2017-0013 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Доставка“ 

 Публикувана на: 04.04.2017 

 Статус: Прекратена- /причина- нарушение на ЗОП/- С Решение № 

13/04.04.2017г. на Кмета на Община Хасково е открита обществена поръчка: Доставка 

на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Екопрогрес“. В одобрената 

техническа спецификация е записано следното: наличие на „Електронно устройство за 

прекъсната линия С800“, т.е. посочен е конкретен модел, без да е посочена 

възможността по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, а именно да се предложи еквивалентно 

устройство. По този начин са нарушени принципите на равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация, както и за свободна конкуренция, които са 

заложени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. Налице са нарушения при откриване на процедурата, 

които са неотстраними, без да се променят условията при които е открита обществената 

поръчка, предвид което процедурата е прекратена. 

 Срок за подаване на оферти: 09.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 09.05.2017 

2.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
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многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции” 

 Поръчка №: 00211-2017-0028 

 АОП №: 00211-2017-0028 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.06.2017 

 Статус: Възложена-Приключила-Обжалвана пред КЗК в отделните 

Обособени позиции /ОП/ и образувани производства с №№: Производство 

№ КЗК/92/2018-ОП 2;  Производство № КЗК/93/2018  - ОП - 8; Производство 

№ КЗК/94/2018 - ОП 1; Производство № КЗК/95/2018 – ОП 5; Производство 

№ КЗК/97/2018 – ОП 9;  Производство № КЗК/98/2018 – ОП - 

10;  Производство № КЗК/99/2018 – ОП-11;  Производство № КЗК/100/2018 – 

ОП – 1;  Производство № КЗК/101/2018 – ОП - 4;  Производство № 

КЗК/102/2018 – ОП – 7;   Производство № КЗК/114/2018 – ОП - 6;  

 

Производствата са образувани срещу решенията за избор на изпълните. 
 

 Производство № КЗК/92/2018-ОП 2. Жалба с вх. № ВХР-94/22.01.2018г. (п.к. от 

19.01.2018г.) от страна на „Ата – Строй“ ЕООД срещу Заповед № 02/02.01.2018г. 

на Кмета на община Хасково за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 

обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 2, открита с Решение № 

28 от дата 27.06.2017 г. на възложителя. Оттеглена жалба от жалбоподателя. 

 Решение на КЗК: Оставя без разглеждане жалбата 

 

 Производство № КЗК/93/2018  - ОП – 8. Жалба, вх. № ВХР - 106/05.01.2018 г., 

п.к. 12.01.2018 г. от страна на „ГЕОКОМ-2000” ООД срещу Заповед № 

08/02.01.2018 г. кмета на Община Хасково за определяне на изпълнител в 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженерингпроектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Хасково по обособени позиции“ в частта по обособена позиция № 8. 

Процедурата е открита с Решение № 28 от 27.06.2017 г. на възложителя. 

 Решение: ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 

08/02.01.2018 г. на кмета на община Хасково за определяне на изпълнител в 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг-проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl31$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl31$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl30$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl29$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl29$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl28$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl27$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl27$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl26$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl25$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl24$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl23$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl22$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl31$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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община Хасково по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 8. 2. 

ВРЪЩА преписката на възложителя на етап разглеждане на документите на „СТ 

Клинър“ ЕООД от страна на оценителната комисия, съдържащи се в ЕЕДОП и 

изискване на допълнителна информация от участника по смисъла на чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП, съобразно мотивите изложени в настоящето решение. 

  

 Производство № КЗК/94/2018 - ОП 1. Жалба с вх. № ВХР-95/12.01.2018г., с п.к 

от 11.01.2018г. от страна на ДЗЗД „Ади“ срещу Заповед № 01/02.01.2018г. на 

кмета на община Хасково за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по обособени позиции”, открита с Решение № 

28 от дата 27.06.2017 г. на възложителя, в частта й по обособена позиция № 1 

 С протоколно определение № 185 от 08.02.2018г. КЗК е обединила преписки 

№ КЗК-94/2018г. и № КЗК-100/2018г. в едно общо производство, което се 

води под № КЗК- 94/100/2018г. С молба е оттеглена жалбата от 

жалбоподателя 

 Решение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-95/12.01.2018г., 

с п.к от 11.01.2018г. от страна на ДЗЗД „Ади“ срещу Заповед № 01/02.01.2018г. 

на кмета на община Хасково за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по обособени позиции”, открита с Решение № 

28 от дата 27.06.2017 г. на възложителя, в частта й по обособена позиция № 1. 

 

 Производство № КЗК/95/2018 – ОП 5 Жалба с вх. № ВХР-105/15.01.2018 г. 

(п.к. 12.01.2018 г.) от „Екодин“ ЕООД срещу Заповед №5/02.01.2018 г. на кмета 

на община Хасково за класиране и избор на изпълнител по процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по обособени позиции”, в частта по обособена 

позиция №5 - „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 

№34, открита с Решение №28/27.06.2017 г. на възложителя. 

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-

105/15.01.2018 г. (п.к. 12.01.2018 г.) от „Екодин“ ЕООД срещу Заповед 

№5/02.01.2018 г. на кмета на община Хасково за класиране и избор на 

изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl29$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl28$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции”, в частта по обособена позиция №5 - „Сграда с 

административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок №34, открита с 

Решение №28/27.06.2017 г. на възложителя. 

 

 Производство № КЗК/97/2018 – ОП 9. Жалба с вх. № ВХР-103/15.01.2018г., с 

п.к. от 12.01.2018г. от страна на „Интерхолд“ ЕООД, гр. София срещу Заповед 

№ 9/02.01.2018г. на кмета на община Хасково за класиране на участниците и 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Хасково по обособени позиции”, в частта по 

обособена позиция № 9 на обществената поръчка, открита с Решение № 28 от 

27.06.2017г. 

 

 Производство № КЗК/98/2018 – ОП – 10. Жалба с вх. № ВХР-127/16.01.2018г. 

от „Парсек Груп“ ЕООД, срещу Заповед № 10/02.01.2018г. на кмета на община 

Хасково, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: ,,Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

Община Хасково по обособени позиции“ в частта по Обособена позиция № 10 - 

„Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ блок № 39“, 

открита с Решение №28/27.06.2017г. на възложителя. 

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Парсек Груп“ 

ЕООД, срещу Заповед № 10/02.01.2018г. на кмета на община Хасково, за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: ,,Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции“ в частта по Обособена позиция № 10 - „Сграда 14 с 

административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ блок № 39“, открита с 

Решение №28/27.06.2017г. на възложителя. 

 Производство № КЗК/99/2018 – ОП-11. Жалба с вх. № ВХР-128/16.01.2018 г., с 

п.к. 12.01.2018 г. от „Заечки“ ЕООД, срещу Заповед № 11/02.01.2018 г. на Кмета 

на Община Хасково за определяне на изпълнител в открита по вид 

процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции”, открита с 

Решение № 29/27.06.2017 г. на възложителя, в частта по обособена позиция № 
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11 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Оборище“ № 56-66, вх. А, 

Б, В и ул. „Щерю Вапцаров“ № 4 и № 8 - гр.Хасково“. 

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от „Заечки“ ЕООД, 

срещу Заповед № 11/02.01.2018 г. на Кмета на Община Хасково за определяне 

на изпълнител в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, 

с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции”, открита с Решение № 29/27.06.2017 г. на възложителя, в 

частта по обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес: гр. 

Хасково, ул. „Оборище“ № 56-66, вх. А, Б, В и ул. „Щерю Вапцаров“ № 4 и № 8 

- гр.Хасково“. 

 Производство № КЗК/100/2018 – ОП – 1. Жалба с вх. № ВХР-95/12.01.2018г., с 

п.к от 11.01.2018г. от страна на ДЗЗД „Ади“ срещу Заповед № 01/02.01.2018г. на 

кмета на община Хасково за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по обособени позиции”, открита с Решение № 

28 от дата 27.06.2017 г. на възложителя, в частта й по обособена позиция № 1. 

 С протоколно определение № 185 от 08.02.2018г. КЗК е обединила преписки № 

КЗК94/2018г. и № КЗК-100/2018г. в едно общо производство, което се води под 

№ КЗК94/100/2018г. 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-95/12.01.2018г., с п.к от 

11.01.2018г. от страна на ДЗЗД „Ади“ срещу Заповед № 01/02.01.2018г. на кмета 

на община Хасково за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

Община Хасково по обособени позиции”, открита с Решение № 28 от дата 

27.06.2017 г. на възложителя, в частта й по обособена позиция № 1. 2 2.ОСТАВЯ 

БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-104/15.01.2018г., с п.к от 12.01.2018г. 

от страна на „Пирс-Д“ ООД срещу Заповед № 01/02.01.2018г. на кмета на 

община Хасково за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

Община Хасково по обособени позиции”, открита с Решение № 28 от дата 

27.06.2017 г. на възложителя, в частта й по обособена позиция № 1. 3. 

ПРЕКРАТЯВА образуваното в КЗК производство по преписка № КЗК – 

94/100/2018г. 
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 Производство № КЗК/101/2018 – ОП – 4. Жалба с вх. № ВХР-108/15.01.2018 г. 

(п.к. 12.01.2018 г.), подадена от „Саграда” ООД, срещу Заповед № 4/02.01.2018г. 

на кмета на община Хасково за определяне на изпълнител в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изпълнение на 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции“ в частта по 

Обособена позиция № 4 - „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. 

„Бадема“ блок № 16, вх. А, Б“, открита с Решение №28/27.06.2017г. на 

възложителя. Оттеглена е жалбата от жалбоподателя.  

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Саграда” ООД, 

срещу Заповед № 4/02.01.2018г. на кмета на община Хасково за определяне на 

изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

,,Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции“ в частта по Обособена позиция № 4 - „Сграда с 

административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема“ блок № 16, вх. А, Б“, открита 

с Решение №28/27.06.2017г. на възложителя 

 Производство № КЗК/102/2018 – ОП – 7. жалба с вх. № ВХР – 131/16.01.2018 

г., п.к. 12.01.2018 г., подадена от „Руан 3“ ЕООД срещу Заповед № 7/02.01.2018 

г. на кмета на община Хасково за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 

СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община 

Хасково по обособени позиции“, открита с Решение № 28/27.06.2017 г. на 

възложителя, в частта по обособена позиция № 7. 

 Решение на КЗК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от „Руан 3“ ЕООД срещу 

Заповед № 7/02.01.2018 г. на кмета на община Хасково за избор на изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на 

Община Хасково по обособени позиции“, открита с Решение № 28/27.06.2017 г. 

на възложителя, в частта по обособена позиция № 7. 

 Производство № КЗК/114/2018 – ОП – 6. Жалба с вх. № ВХР - 130/16.01.2018г. 

с п.к. 12.01.18г. от страна на „Растер Юг“ ООД срещу Заповед № 6/02.01.2018г. 

на кмета на община Хасково за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции“, в частта по ОП № 6. Процедурата е открита с Решение № 

28 от дата 27.06.2017 г. 
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 Решение на КЗК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Растер Юг“ ООД 

срещу Заповед № 6/02.01.2018г. на кмета на община Хасково за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

Община Хасково по обособени позиции“, в частта по ОП № 6. Процедурата е 

открита с Решение № 28 от дата 27.06.2017 г. 

  11 ОП 
 Срок за подаване на оферти: 03.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 03.08.2017 

 

3. „Работи по подравняване на пътна настилка“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0049 

 АОП №: 00211-2017-0049 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 01.11.2017 

 Статус: Възложена- Обжалвана пред КЗК/ Производство № КЗК/231/2018/- 

 Жалбата е подадена от страна на „КОРЕКТСТРОЙ БУЛ” ООД срещу Заповед № 

250/26.02.2018 г. на кмета на община Хасково за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Работи по подравняване на пътна настилка“, открита с Решение № 50 

от 30.10.2017г. Жалбоподателят оспорва мотивите на възложителя за 

неприемане на писмената му обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, довели до 

неговото отстраняване на основание чл. 107, т. 3, предл. „второ“ от ЗОП  

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР - 

293/07.02.2018 г., п.к. 06.02.2018 г. от страна на „КОРЕКТСТРОЙ БУЛ” ООД 

срещу Заповед № 250/26.02.2018 г. на кмета на община Хасково за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Работи по подравняване на пътна настилка“, 

открита с Решение № 50 от 30.10.2017 

 Цена на договора: 200 000 лева без ДДС  
 Срок за подаване на оферти: 04.12.2017 

 Срок за достъп до документация: 04.12.2017 

 

4.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда 

"Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково 
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 Поръчка №: 00211-2017-0051 

 АОП №: 00211-2017-0051 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 17.11.2017 

 Статус: Прекратена- нарушение по ЗОП- С Решение № 53/14.11.2017г. на Кмета 

на Община Хасково е открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", 

ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково. В одобрената Техническа спецификация е посочено, че 

е предвидена реконструкция на котелна инсталация, като е предвидено за 

топлоизточник да се използва нов водогреен котел на течно и газообразно гориво с 

мощност 308 KW./стр. 4 от техническата спецификация/. Същевременно на ст. 5 от 

Техническата спецификация е посочена Спецификация на основни материали, като е 

посочен водогреен котел на течно и газообразно гориво с мощност 380 KW с 

топломер. Налице е противоречие между посочените спецификации, като по този 

начин е нарушен принципът на равнопоставеност, заложен в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. 
 Срок за подаване на оферти: 20.12.2017 

 Срок за достъп до документация: 20.12.2017 

 

5.„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. 

ХАСКОВО“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0001 

 АОП №: 00211-2018-0001 

 Вид поръчка: Конкурс за проект 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 05.01.2018 

 Статус: Обжалвана-Прекратена  
С Решение № 1/03.01.2018 на кмета на общ. Хасково е открита процедурата за 

обществена поръчка. С Решение № 14056/ 16.11.2018г. на ВАС е потвърдено, с която се 

потвърждава законосъобразността на решение № 1021/13.09.2018г. на КЗК, с което се 

отменя Заповед № 888/26.06.2018г.  на Кмета на общ. Хасково, в която е посочен 

окончателният поименен състав на журито и на резервните членове и не е обявена в 

профила на Купувача, с което не е спазено изискването  на чл. 86, ал. 3 във вр ал. 4 от 

ППЗОП - а именно окончателният поименен състав на журито и на резервните членове 

се обявява най – късно до крайният срок за получаване на конкурсните проекти на 

профила на купувача. Нарушението на чл. 86, ал. 3 във вр ал. 4 от ППЗОП и на чл. 2 

от ЗОП е съществено и не може да бъде санирано, предвид което е предпоставка за 

прекратяване.  

 Срок за подаване на оферти: 09.04.2018 

 Срок за достъп до документация: 09.04.2018 
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6.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 

обособени позиции” 

 Поръчка №: 00211-2018-0017 

 АОП №: 00211-2018-0017 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 28.02.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Обжалвано пред КЗК 

 Оставя без разглеждане жалбата във връзка с Производство № КЗК/406/2019- 

ОП-5 

 Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП е подадена от „Евротранс М 2011” 

ЕООД срещу заповед на кмета за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по 10 обособени позиции”, в частта по обособена 

позиция 5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Първи май“ № 16, вх. А, 

Б, В, Г, Д“, открита с Решение № 18/26.02.2018 г. на възложителя. С молба е оттеглена 

жалбата от жалбоподателя и производството е оставено без разглеждане. 

 Производство № КЗК/404/2019-ОП 10  

 Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП е подадена от  „Билд инвест“ ООД 

срещу Заповед № 542/23.04.2019 г. на кмета на община Хасково за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на Община Хасково по 10 обособени позиции”, в частта по обособена 

позиция № 10, открита с Решение № 18/26.02.2018 г. на възложителя. 

 Решение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-

854/07.05.2019 г., с п.к. от 03.05.2019 г., от „Билд инвест“ ООД срещу Заповед № 

542/23.04.2019 г. на кмета на община Хасково за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково 

по 10 обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 10, открита с Решение № 

18/26.02.2018 г. на възложителя. 

 Цена по договор /изплатена за 10 ОП/- 8 042 614,93 лева без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 29.08.2018 
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6.„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 

2018 година“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0021 

 АОП №: 00211-2018-0021 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 16.04.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Обжалвана пред КЗК   Производство № 

КЗК/598/2018- Производство № КЗК/441/2018 

 Производство № КЗК/598/2018. Жалба с вх. № ВХР-1559/09.07.2018г. от страна на 

„Прима инженеринг“ ООД срещу Разяснение от 06.07.2018г. с рег. Индекс: ОП-18 № 

33 на кмета на община Хасково, издадено във връзка с обявените условия по 

„открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 10 обособени 

позиции”, открита с Решение № 18 от 26.02.2018г. Оттеглена жалба. 

 С Определение на КЗК: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-

1559/09.07.2018г. подадена от страна на „Прима инженеринг“ ООД срещу Разяснение 

от 06.07.2018г. с рег. Индекс: ОП-18 № 33 на кмета на община Хасково, издадено във 

връзка с обявените условия по „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 10 

обособени позиции”, открита с Решение № 18 от 26.02.2018г. 2. ПРЕКРАТЯВА 

образувано производство по преписка № КЗК-598/2018г. 

 Жалба с вх. № ВХР-1559/09.07.2018г. от страна на „Прима инженеринг“ ООД срещу 

Разяснение от 06.07.2018г. с рег. Индекс: ОП-18 № 33 на кмета на община Хасково, 

издадено във връзка с обявените условия по „открита“ по вид процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на 

Община Хасково по 10 обособени позиции”, открита с Решение № 18 от 26.02.2018г. В 

жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка – спиране на процедурата. 

КЗК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Прима инженеринг“ ООД за налагане на 

временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 10 обособени 

позиции”, открита с Решение № 18 от 26.02.2018г. на възложителя. 

 Производство № КЗК/441/2018 Жалба с вх. № ВХР-983/09.05.2018 г. от страна на 

ЕТ „АВТОЧАР- Пенчо Балтов“ срещу Решение № 23/12.04.2018 г. на кмета на община 

Хасково за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
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„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2018 

година“.  

 КЗК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ЕТ „АВТОЧАР- Пенчо Балтов“ срещу 

Решение № 23/12.04.2018 г. на кмета на община Хасково за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на 

територията на община Хасково през 2018 година“. 

 Цена по договор - 583 333 лева без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 17.05.2018 

 Срок за достъп до документация: 17.05.2018 

7.„Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на 

горски пожари“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0026 

 АОП №: 00211-2018-0026 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.05.2018 

 Статус: Възложена- Приключила - Обжалвана  пред КЗК  - Заповед на кмета 

за прекратяване на процедурата за възлагане на ОП. 

 Производство № КЗК/787/2018 ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед 

№ 1248 от 27.08.2018 г. на кмета на община Хасково за прекратяване на процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на кула и 

технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“, открита с 

Решение № 28 от 28.05.2018 г. на възложителя. 2. ВРЪЩА преписката на 

възложителя за продължаване на процедурата, при спазване на задължителните 

указания, дадени в настоящото решение 

 Цена по договор /изплатени/  - 327 645, 54 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 04.07.2017 

 Срок за достъп до документация: 04.07.2018 

 

8.. „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0015 

 АОП №: 00211-2019-0015 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 23.05.2019 

 Статус: Възложена-Обжалвана пред КЗК 

 Производство № КЗК/984/2019 
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 Дата на образуване: 22.11.2019 г.  

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП 

 Текущ статус: прекратено производство 

 Инициатор(и): "СТРОЙИНВЕСТ ГРУП 2011" ЕООД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО 

 Описание: Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП- /жалба против решение 

за избор на изпълнител/ - "Стройинвест Груп 2011" ЕООД с/у Заповед № 

1947/01.11.2019 на община Хасково;„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, в частта по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 С Определение № 21 по преписка № КЗК - 984/2019  на КЗК : ОСТАВЯ БЕЗ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-2140/12.11.2019 г. от страна на 

„Стройинвест груп 2011“ ЕООД срещу Заповед № 1947 от 01.11.2019 г. на 

ВрИД кмет на община Хасково за класиране на участниците и определяне 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински 

сгради по 4 обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 1, 

открита с Решение № 15 от 23.05.2019 г. на възложителя. 2. ПРЕКРАТЯВА 

производството по преписка № КЗК - 984/2019 г 

 

   Производство № КЗК/714/2019 

 Дата на образуване: 30.08.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП 

 Текущ статус: приключено производство 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): "ЕВРОТРАНС М 2011" ЕООД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО 
 Описание: Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП /жалба против решение 

за избор на изпълнител/ - "Евротранс М 2011" ЕООД с/у Заповед № 

1340/12.08.2019 на община Хасково;„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ 

ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Ремонт 

на сградата на здравна служба в с. Книжовник“, „Ремонт на покрив на 

Училище „Васил Левски“, с. Книжовник – столова“, „Ремонт на покрив на 

Училище „Васил Левски“, с. Книжовник“, „Ремонт на покрив на ДГ №21 

„Вихрогонче“, с. Конуш - група с. Малево Общ. Хасково“, „Ремонт на 

покрив на ДГ №21 „Вихрогонче“ с. Конуш - група с. Узунджово“, „Ремонт 

на покрив на ДГ №21 "Вихрогонче" с. Конуш - група с. Динево“, „Ремонт 

на ДГ №3 „Зорница“ – сграда „Незабравка“ гр. Хасково“ 

 КЗК ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-1650/22.08.2019 г., 

подадена от „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД срещу Заповед № 1340/12.08.2019 
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г. на кмета на община Хасково за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Ремонт на общински сгради по четири обособени 

позиции“, в частта по обособена позиция № 2. 

 Цена по договор за 2 ОП /изплатени/  - 301 507,01 лв. без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 13.06.2019 

 Срок за достъп до документация: 13.06.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

Производство № КЗК/713/2019  

 Дата на образуване: 30.08.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП 

 Текущ статус: приключено производство 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): "СТРОЙИНВЕСТ ГРУП 2011" ЕООД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО 

 Описание: Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП - "Стройинвест Груп 

2011" ЕООД с/у Заповед №1340/12.08.2019 на община Хасково;„РЕМОНТ 

НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ - 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:„Ремонт на сградата на Кметство в 

с.Въгларово“, „Ремонт на Кметство в с. Манастир,“, „Ремонт на кметство и 

зала за избори в с. Подкрепа, , „Ремонт на покрив на сградата на 

кметството в с. Тракиец“, „Ремонт на Читалище „В. Левски“ в с. Орлово“, 

„Ремонт на покрив на кметство в с. Стамболийски“, „Ремонт на сградата на 

кметството в с. Козлец,“, „Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. 

Долно Войводино“, „Ремонт на кметство в с. Гарваново“, „Ремонт на 

кметство с. Широка поляна“, „Ремонт на кметство с. Узунджово 
 РЕШЕНИЕ НА КЗК: ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 

1340/12.08.2019 г. на кмета на община Хасково за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на общински 23 сгради по 4 обособени позиции“, в частта по 

обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Кметство в с. Въгларово, 

Община Хасково“, „Ремонт на Кметство в с. Манастир, общ. Хасково“, „Ремонт 

на кметство и зала за избори в с. Подкрепа, общ. Хасково, „Ремонт на покрив на 

сградата на кметството в с. Тракиец, общ. Хасково“, „Ремонт на Читалище „В. 

Левски“ в с. Орлово, общ. Хасково“, „Ремонт на покрив на кметство в с. 

Стамболийски, общ. Хасково“, „Ремонт на сградата на кметството в с. Козлец, 

общ. Хасково“, „Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Долно 

Войводино, общ. Хасково“, „Ремонт на кметство в с. Гарваново“, „Ремонт на 

кметство с. Широка поляна, община Хасково“, „Ремонт на кметство с. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639333236
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl05$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Узунджово, община Хасково““., открита с Решение № 15/23.05.2019 г. на 

възложителя. 2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на 

процедурата от последното законосъобразно действие, съгласно закона и 

указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. 

 

9.„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски 

надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша 

сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на 

терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект 

№2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между 

осови точки 1224A и 38, гр. Хасково” 

 Поръчка №: 00211-2019-0022 

 АОП №: 00211-2019-0022 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 21.06.2019 

 Статус: Възложена-Неприключила –Обжалвана в частта на Решение за 

откриване на процедурата. 

 Производство № КЗК – 636/24.07.2019г. образувано по жалба на Кмета на 

Община Хасково относно открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект 

№1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в 

многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ 

І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на 

паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A 

и 38, гр. Хасково” 

 С Определение № 912/01.08.2019г. на КЗК  е оставено без уважение 

направеното искане за спиране на производството. 

 Цена по договор  -  8 295 000 лв. без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 25.07.2019 

 Срок за достъп до документация: 25.07.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на 

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два 

обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в 

многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за 

парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова 

среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313234
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Хасково”. Предметът на обществената поръчка за инженеринг обхваща четири 

дейности: изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за 

двата обекта поотделно /съгласно съответните задания за проектиране, 

приложени към настоящата спецификация/, изготвяне на инвестиционни 

проекти във фаза технически проекти за двата обекта поотделно /съгласно 

съответните задания за проектиране, приложени към настоящата спецификация/, 

изпълнение на СМР по двата одобрени технически инвестиционни проекти и 

изпълнение на авторски надзор по време на строителството на двата обекта. 

 

10.„РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. 

ХАСКОВО“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0030 

 АОП №: 00211-2019-0030 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 24.07.2019 

 Статус: Възложена –Обжалвана пред КЗК    

 Производство № КЗК/861/2019 

 Дата на образуване: 18.10.2019 г. 

 Вид производство: ЗОП/НВМОП 

 Предмет/подпредмет: ЗОП 

 Текущ статус: приключено производство 

 Правно основание: - 

 Инициатор(и): "ЕВРОТРАНС М 2011" ЕООД 

 Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО 

 Описание: Жалба по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП /жалба против решението за 

обявяване на изпълнител/- "Евротранс М 2011" ЕООД с/у Заповед № 

1689/02.10.2019 на община Хасково;„РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. 

МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“, наср. за 05.12.2019г. от 10:45ч.984 

 Решение № АКТ-1305-05.12.2019 на КЗК:  ОТМЕНЯ КАТО 

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1689/02.10.2019г. на вр.и.д. кмет на 

община Хасково за обявяване на класирането и участника, избран за 

изпълнител в 14 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на дом на покойника, кв. Македонски, гр. Хасково”. 2. 

ВРЪЩА преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане на 

Техническото предложение на участника „Евротранс М 2011“ ЕООД при 

спазване на указанията в мотивите на настоящото решение. 3. ВЪЗЛАГА на 

възложителя да заплати на „Евротранс М 2011“ ЕООД направените в 

производството пред КЗК разноски в размер на 1 550.00 /хиляда петстотин и 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl03$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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петдесет/ лева 4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за 

присъждане на юрисконсултско възнаграждение.713 

 Цена по обявление - 113998.30 лв. без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 15.08.2019 

 Срок за достъп до документация: 15.08.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

Описание: Предвижда се извършването на ремонт на покрива и фасадата на сградата. 

Включва подмяна на метална остъклена конструкция, монтирана върху покрива, 

цялостна подмяна на хидроизолацията, включваща всички необходими технологични 

дейности – замазка, грундиране, направа на холкери и др. Ще се подмени капандурата 

на покрива. Предвиждат се следните тенекеджийски работи – подмяна на воронки и 

обшивки по покрив. Ремонтните дейности по фасадата включват демонтаж на 

компрометирана облицовка от варовик и изпълнение на нова такава. Предвижда се 

шприцоване със силен циментов разтвор на всички стоманобетонови елементи – 

козирки на сградата с обрушен бетон и оголена армировка. Предвижда се цялостна 

подмяна на дограмата на сградата, като новопредвидената е от алуминиев профил с 

прекъснат термомост и двоен стъклопакет. За изпълнението на цитираните строително 

– монтажни работи е предвидено направата и развалянето на фасадно инвентарно 

скеле. 

Допълнителна Информация 

Справка на всички обявени процедури за Община Хасково в сферата на 

строителството.  

1.Доставка на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Екопрогрес“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0013 

 АОП №: 00211-2017-0013 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Доставка“ 

 Публикувана на: 04.04.2017 

 Статус: Прекратена- /причина- ЗОП/ 

 Срок за подаване на оферти: 09.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 09.05.2017 

 

2. „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково" 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731353438
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 Поръчка №: 00211-2017-0014 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 04.04.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА- НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 772 386 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 10.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 10.05.2017 

 

3. Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и 

изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково по обособени 

позиции 

 Поръчка №: 00211-2017-0015 

 АОП №: 00211-2017-0015 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 10.04.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договорите: 2 463 659,49 лева без ДДС 

 Приключила за две от трите обособени позиции /ОП/ 

 Срок за подаване на оферти: 17.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 17.05.2017 

 

4. Приготвяне и доставка на храна за детски, социални и здравни заведения на 

територията на Община Хасково 

 Поръчка №: 00211-2017-0019 

 АОП №: 00211-2017-0019 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 10.04.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 6 720 000 лева без ДДС /горна граница/ 

 Срок за подаване на оферти: 19.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 19.05.2017 
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5. Дейности по осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекти, 

финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

по обособени позиции 

 Поръчка №: 00211-2017-0016 

 АОП №: 00211-2017-0016 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 10.04.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на услугата за 4 ОП: 772679 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 15.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 15.05.2017 

 

6. Избор на изп. за осъщ. на СН по проект “Подобряване на градската среда чрез 

благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и 

изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Хасково 

 Поръчка №: 00211-2017-0017 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 11.04.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на услугата: 8 800 лева 

 Срок за подаване на оферти: 18.05.2017 

 Срок за достъп до документация: 18.05.2017 

 

7. “Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-

квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град 

Хасково“ по обособени позиции: 

 Поръчка №: 00211-2017-0021 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 23.05.2017 

 Статус: Частично възложена за стойност 19 500 лева без ДДС  

 Прекратена по втора ОП-поканения участник не е подал оферта. 
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 Срок за подаване на оферти: 07.06.2017 

 Срок за достъп до документация: 07.06.2017 

 

8. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор 

и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. 

Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции: 

 Поръчка №: 00211-2017-0024 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 02.06.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧЕНА за ОП 1-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 402 100 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 12.06.2017 

 Срок за достъп до документация: 12.06.2017 

 

9. “Реконструкция на подпорна стена до 2,00 м – ограда от северната страна на СОУ 

„Паисий Хилендарски“. 

 Поръчка №: 9065525 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 22.06.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-НЕОБЖАЛВАНА 

 ЦЕНА на договора: 91 999,99 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 12.07.2017 

 Срок за достъп до документация: 12.07.2017 

 

10.Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на 

строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, 

подобект „Дублиране на кладенци“, строеж Дублиране на 4 бр. кладенци в обсега на 

санитарно-охранителна зона „Северна зона“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0027 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление 
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 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 26.06.2017 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 7600 лева 

 Срок за подаване на оферти: 03.07.2017 

 Срок за достъп до документация: 03.07.2017 

11.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 

обособени позиции” 

 Поръчка №: 00211-2017-0028 

 АОП №: 00211-2017-0028 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.06.2017 

 Статус: Възложена-Приключила-Обжалвана пред КЗК в отделните ОП и 

образувани производства с №№: Производство № КЗК/92/2018-ОП 2; 

 Производство № КЗК/93/2018  - ОП - 8; Производство № КЗК/94/2018 - ОП 1; 

Производство № КЗК/95/2018 – ОП 5; Производство № КЗК/97/2018 – ОП 9; 

 Производство № КЗК/98/2018 – ОП - 10;  Производство № КЗК/99/2018 – ОП-

11;  Производство № КЗК/100/2018 – ОП – 1;  Производство № КЗК/101/2018 – 

ОП - 4;  Производство № КЗК/102/2018 – ОП – 7;   Производство № 

КЗК/114/2018 – ОП - 6; /Жалбите са оставени без уважение/ 

 11 ОП 

 Срок за подаване на оферти: 03.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 03.08.2017 

 

12. “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Авторски 

надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА ДО 2,00 М – ОГРАДА ОТ СЕВЕРНАТА СТРАНА НА СОУ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0032 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 11.07.2017 

 Статус: Възложена-Приключила-Необжалвана 

 Цена на услугата:1800 лева без ДДС 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl31$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl30$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl29$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl28$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl27$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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 Срок за подаване на оферти: 18.07.2017 

 Срок за достъп до документация: 18.07.2017 

 

13. „Ремонтни работи на общинската пътна мрежа в Община Хасково през 2017 

година" 

 Поръчка №: 00211-2017-0033 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 17.07.2017 

 Статус:ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 1 068 833 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 18.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 18.08.2017 

14. Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път 

IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и 

варианта 0+581.36“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0035 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 19.07.2017 

 Статус:ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА- НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 657 058,15 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 31.07.2017 

 

15. “Авторски надзор при изпълнение на довършителни строително-монтажни 

работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до 

км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0036 

 АОП №: 00211-2017-0036 

 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 19.07.2017 

 Статус:ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА-НЕОБЖАЛВАНА 



 
 

     
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

27 

 

 Цена на договора: 6175 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 04.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 04.08.2017 

16.„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект 

„Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път 

IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и 

варианта 0+581.36“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0037 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 

 Публикувана на: 24.07.2017 

 Статус:Възложена-Приключена-Необжалвана 

 Цена на услугата: 2500 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 07.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 07.08.2017 

 

17. „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата" 

 Поръчка №: 00211-2017-0038 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 24.07.2017 

 Статус: Възложена-Приключила-Необжалвана 

 Цена на договора: 416 666,67 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 25.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 25.08.2017 

 

17. „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

„Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ 

„Марина“ в град Хасково“, град Хасково“ 

 Поръчка №: 9066700 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 
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 Публикувана на: 27.07.2017 

 Статус:Възложена-Приключила- Необжалвана 

 Цена на договора: 56 999 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 17.08.2017 

 Срок за достъп до документация: 17.08.2017 

 

18. “РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0039 

 АОП №: 00211-2017-0039 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 07.08.2017 

 Статус:Възложена-Приключила-Необжалвана 

 Цена по  договори – изплатени за три ОП:234 432,14 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 08.09.2017 

 Срок за достъп до документация: 08.09.2017 

 

19. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор 

и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. 

Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0042 

 АОП №: 00211-2017-0042 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 18.08.2017 

 Статус:Възложена-Приключила-Необжалвана 

 Цена на договори-изплатени за две ОП: 384 097,95 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 25.09.2017 

 Срок за достъп до документация: 25.09.2017 

 

 

20. „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка 

с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на отоплителна 

инсталация – подмяна на отоплителни тела радиатори и тръбна разпределителна 

мрежа по обособени позиции“ 
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 Поръчка №: 9067839 

 АОП №: 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.08.2017 

 Статус: Възложена-Приключила-Необжалвана 

 Цена на договори-изплатени за две ОП-165 170 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 25.09.2017 

 Срок за достъп до документация: 25.09.2017 

 

21.„Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в 

град Хасково по обособени позиции“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0047 

 АОП №: 00211-2017-0047 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 05.10.2017 

 Статус:Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена на договори за осем ОП- 373 158,90 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 07.11.2017 

 Срок за достъп до документация: 07.11.2017 

Включени Инвестиционни проекти: 

1. Bъзстановяване на озеленена площ и монтаж на съоръжения за игра в ПИ 

77195.724.128, ул. „Витоша“, гр. Хасково Благоустройство и 

паркоустройство  

2. Детска площадка в кв. Болярово, озеленяване източно от ул. 

Св.Харалампий. Благоустройство и парко-устройство.  

3. Детска площадка в озеленена площ на ул. "Ангел Войвода" и 

"Люлин",южно от гаражите на ул. "Родопи", кв. 500 Благоустройство и 

паркоустройство 

4. Детска площадка в междублоково пространство между улиците "Мадара", 

"Поройна", "Сливница" и "Ген. Радецки", кв. 202 Благоустройство и 

паркоустройство 

5. Bъзстановяване на озеленена площ и монтаж на съоръжения за спорт в 

ПИ 77195.718.9, ул. „Охрид“, гр. Хасково Благоустройство и 

паркоустройство 

6. Детска площадка в сквер "Триъгълника" между улиците "Добруджа", 

"Веслец" и "Еп. Софроний" Благоустройство и паркоустройство 
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7. Детска площадка в междублоково пространство на ул. "Пещера", блок 5 в 

кв "Хисаря" Благоустройство и паркоустройство 

8. Детска площадка в междублоково пространство в кв. "Червена стена" - 

блок 11 и 13, кв. 619 Благоустройство и паркоустройство 

 

22. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект 

„Подпорна стена до 2,00м с местонахождение ПИ 77195.714.154 по КК на 

гр.Хасково /ул. „Черешово топче“/“ 

 Поръчка №: 9069019 

 АОП №: 9069019 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 06.10.2017 

 Статус: Възложена- Необжалвана 

 Цена на договора-54 500 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 23.10.2017 

 Срок за достъп до документация: 23.10.2017 

 

23.„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

С. МАСЛИНОВО – ІІ – РИ ЕТАП“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0048 

 АОП №: 00211-2017-0048 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.10.2017 

 Статус: Възложена- Необжалвана 

 Цена на договора-892 110,15 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 05.12.2017 

 Срок за достъп до документация: 05.12.2017 

 

24. „Работи по подравняване на пътна настилка“ 

 Поръчка №: 00211-2017-0049 

 АОП №: 00211-2017-0049 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 
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 Публикувана на: 01.11.2017 

 Статус: Възложена- Обжалвана пред КЗК/ Производство № КЗК/231/2018/-

Обжалван е изборът на изпълнител. Жалбата е оставена без уважение 

 Цена на договора: 200 000 лева без ДДС  

 Срок за подаване на оферти: 04.12.2017 

 Срок за достъп до документация: 04.12.2017 

 

24.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда 

"Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково 

 Поръчка №: 00211-2017-0051 

 АОП №: 00211-2017-0051 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 17.11.2017 

 Статус: Прекратена – нарушение по ЗОП-Необжалвана.  

 Срок за подаване на оферти: 20.12.2017 

 Срок за достъп до документация: 20.12.2017 

 

 

25."Ремонт на сгради на Община Хасково по обособени позиции" 

 Поръчка №: 00211-2017-0056 

 АОП №: 00211-2017-0056 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 13.12.2017 

 Статус:Възложена-Необжалвана 

 Цена на договора по две ОП- 102 285,58 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 18.01.2018 

 Срок за достъп до документация: 18.01.2018 

 

26.„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. ХАСКОВО“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0001 

 АОП №: 00211-2018-0001 

 Вид поръчка: Конкурс за проект 

 Обект на поръчката: „Услуга“ 
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 Публикувана на: 05.01.2018 

 Статус: Обжалвана пред КЗК и ВАС и Върната за прекратяване от 

Възложителя/ПРЕКРАТЕНА 

 Срок за подаване на оферти: 09.04.2018 

 Срок за достъп до документация: 09.04.2018 

 

27. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор 

и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на 

град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС 

„Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0003 

 АОП №: 00211-2018-0003 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 15.01.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена /-159 102,93 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 19.02.2018 

 Срок за достъп до документация: 19.02.2018 

 

28. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда 

"Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково" 

 Поръчка №: 00211-2018-0004 

 АОП №: 00211-2018-0004 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 18.01.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 437 003,70 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 23.02.2018 

 Срок за достъп до документация: 23.02.2018 

 

29.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. 

Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен 

водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0008 
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 АОП №: 00211-2018-0008 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 31.01.2018 

 Статус: Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 628 611, 52 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 06.03.2018 

 Срок за достъп до документация: 06.03.2018 

 

30."Изпълнение на СМР за „Образцово Народно читалище Заря 1858“ гр.Хасково по 

обособени позиции" 

 Поръчка №: 00211-2018-0009 

 АОП №: 00211-2018-0009 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 31.01.2018 

 Статус: Възложена –Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 185 250,38 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 01.03.2018 

 Срок за достъп до документация: 01.03.2018 

 

31. „РЕМОНТ НА МОНУМЕНТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ – ГР. ХАСКОВО“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0012 

 АОП №: 00211-2018-0012 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 08.02.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 19 733, 30 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 12.03.2018 

 Срок за достъп до документация: 12.03.2018 

 

32. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 

обособени позиции” 
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 Поръчка №: 00211-2018-0017 

 АОП №: 00211-2018-0017 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 28.02.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Обжалвано пред КЗК –Оставя без разглеждане 

жалбата  Производство № КЗК/406/2019- ОП-5;  Производство № КЗК/404/2019-ОП 10 

 Цена по договор /изплатена за 10 ОП/- 8 042 614,93 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 29.08.2018 

 

33.„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2018 

година“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0021 

 АОП №: 00211-2018-0021 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 16.04.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Обжалвана пред КЗК   Производство № 

КЗК/598/2018- Производство № КЗК/441/2018-откриването на процедурата- жалбите са 

оставена без уважение. 

 Цена по договор - 583 333 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 17.05.2018 

 Срок за достъп до документация: 17.05.2018 

 

34.„Изпълнение на Инженеринг за обект „Дневен център за деца с увреждания и 

техните семейства, ПИ №77195.716.580 по КК на гр. Хасково“ и обект „Преходно 

жилище за деца от 15 до 18 години, ПИ 77195.716.212 по КК на гр. Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0028 

 АОП №: 00211-2018-0028 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.05.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатени/ – 487 574,94 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 05.07.2018 

 Срок за достъп до документация: 05.07.2018 
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35.„Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски 

пожари“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0026 

 АОП №: 00211-2018-0026 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.05.2018 

 Статус: Възложена- Приключила - Обжалвана  пред КЗК  Производство № 

КЗК/787/2018 ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 1248 от 27.08.2018 г. на 

кмета на община Хасково за прекратяване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и 

превенция на горски пожари“, открита с Решение № 28 от 28.05.2018 г. на възложителя. 

2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата, при спазване 

на задължителните указания, дадени в настоящото решение 

 Цена по договор /изплатени/  - 327 645, 54 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 04.07.2017 

 Срок за достъп до документация: 04.07.2018 

 

36„Възстановяване на хоризонталната пътна маркировка, изграждане на изпъкнали 

напречни изкуствени неравности и монтиране на необходимата вертикална 

сигнализация в Община Хасково“ 

 Поръчка №: 9076652 

 АОП №: 9076652 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.05.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор - 270 000 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 15.06.2018 

 Срок за достъп до документация: 15.06.2018 

36. РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0034 

 АОП №: 00211-2018-0034 
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 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 26.06.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по обявление 82 941.53 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 25.07.2018 

 Срок за достъп до документация: 25.07.2018 

38. “Ремонтни дейности на обект: “Център за обществена подкрепа-

помещения за спешен прием“, гр. Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0032 

 АОП №: 00211-2018-0032 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 27.06.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена платена по договор- 23 524,75 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 01.08.2018 

 Срок за достъп до документация: 01.08.2018 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание:  Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по 

проект: ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез 

изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково” (по 

Приоритетна ос 5: “Регионална социална инфраструктура“, с код на процедура 

BG16RFOP001-5.001. По Оперативна програма „Региони в растеж”, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”). Предмет на 

поръчката е “Ремонтни дейности на обект: „Център за обществена подкрепа – 

помещения за спешен прием“, гр. Хасково. Центърът за обществена подкрепа 

(ЦОП) ще се помещава в жилище в общинска сграда, с идентификатор 

77195.713.247.4.4 и с административен адрес гр. Хасково, ул.”Г. Кирков” №82-

Д, бл.4, ет.1, ап.4. С реализирането на настоящия обект Община Хасково има за 

цел да увеличи капацитета на ЦОП, като изгради Център за спешен прием чрез 

ремонт и преустройство в съществуваща инфраструктура. 

 

39.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект 

„Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата `и терен с 

местонахождение югозападната регулационна линия на УПИ II - за училище, кв.20 по 

плана на гр. Хасково, ид. № 77195.713.2“ 
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 Поръчка №: 00211-2018-0036 

 АОП №: 00211-2018-0036 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 27.06.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена платена по договор- 117 798,82 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 26.07.2018 

 Срок за достъп до документация: 26.07.2018 

40.„Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0037 

 АОП №: 00211-2018-0037 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 02.07.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор- 425 000 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 02.08.2018 

 Срок за достъп до документация: 02.08.2018 

 

41. „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0038 

 АОП №: 00211-2018-0038 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 12.07.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор- 583 333, 33 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 16.08.2018 

 Срок за достъп до документация: 16.08.2018 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9.. 

 Описание: Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор 

„Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково”. Голяма част от 

транспортната инфраструктура в град Хасково е компрометирана. С цел осигуряване на 

безопасна експлоатация на уличната мрежа се налага извършване на ремонтни работи 

по възстановяване на експлоатационното състояние. Предвижда се извършване на 

ремонтни работи по участъци от уличните платна на булевардите „Раковски“, 

„Съединение“, „България“ и „Освобождение“, гр. Хасково, което включва, фрезоване 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9
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на компрометирана настилка, предварително изкърпване и машинно полагане на 

асфалтови пластове. 

 

42„Ремонт на сцената в Образцово народно читалище „Заря -1858“ - Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0039 

 АОП №: 00211-2018-0039 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 26.07.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 35 399, 56 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 29.08.2018 

 Срок за достъп до документация: 29.08.2018 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание: Строителните дейности включват ремонт на сцената на Народно 

читалище „Заря“ в гр. Хасково, състоящ се в подмяна на дюшемето на сцената. 

Предвижда се да се демонтира съществуващата настилка. Ще се монтира ново дюшеме 

с дъски с дебелина 4,5 см върху гредоред. Същото ще се изцикли и лакира. 

 

43. „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект 

„Подпорна стена с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата и 

терен с метална надстройка по североизточна имотна граница на имот 

ид.№77195.737.46 гр. Хасково /част от бивша ограда на Стадион Хасково/“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0043 

 АОП №: 00211-2018-0043 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 07.09.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/- 42 499,97 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 08.10.2018 

 Срок за достъп до документация: 08.10.2018 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

46.„Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща 

сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и 

височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище "№31“ 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539353235
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631313333
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 Поръчка №: 9083134 

 АОП №: 9083134 

 Вид поръчка: Събиране на оферти с обява 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 15.11.2018 

 Цена на обявление: 5216,56 лв. без ДДС 

 Статус:Прекратена по ЗОП – един участник, който не  е подписал договора за 

изпълнение 

 Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 

 Срок за достъп до документация: 10.12.2018 

45.„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и 

изпълнение на СМР на строеж: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни 

води/с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ 

град Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2018-0056 

 АОП №: 00211-2018-0056 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 27.12.2018 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор -  542 000 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 28.01.2019 

 Срок за достъп до документация: 28.01.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

47.„Изпълнение на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични 

разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с 

идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. 

„Болярска”№2“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0003 

 АОП №: 00211-2019-0003 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 24.01.2019 

 Статус: Възложена-Необжалвана 

 Цена по договор – 312 900 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 28.02.2019 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634383637
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 Срок за достъп до документация: 28.02.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание: Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по 

проект: „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания“ (с код на процедура BG16RFOP001-5.002 по Оперативна програма 

„Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”). 

Предметът на поръчката е изпълнението на Инженеринг за обект Център за грижа за 

лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен 

имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. 

„Болярска”№2“ Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на 

поръчката са следните: Разработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

 

48.“Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2019 

година“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0008 

 АОП №: 00211-2019-0008 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 26.03.2019 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатена/ – 500 000 лв. без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 15.04.2019 

 Срок за достъп до документация: 15.04.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 ОПИСАНИЕ: Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор: 

„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2019 

година“. Планирано е да се извърши текущ ремонт по участъци от следните общински 

пътища: HKV1123"/ III - 506, Сусам - Караманци / - Колец - Граница общ. (Минерални 

бани - Хасково ) - Въгларово - / III - 806 /"; HKV1256"/ III - 806, о.п. Хасково - 

Минерални бани /-Гарваново-Граница общ. (Хасково - Димитровград) - Горски извор 

/I-8/"; HKV1255 "/ I - 8, Хасково - Подкрепа / - Стамболийски"; HKV2254"/ I - 8, 

Хасково - Харманли / - Брягово". Предметът на поръчката обхваща възстановяване и 

подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на 

настилката на включените в договора общински пътища, както и обезопасяване на 

пътните участъци. Възлагането на видовете пътно-ремонтни работи за всеки общински 

път ще се извършва с двустранно подписано от Ръководителя на обект и представител 

на Възложителя Техническо задание. 

 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635343831
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637363430
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49.„РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ“ - ГР.ХАСКОВО, НАХОДЯЩ 

СЕ В ГР.ХАСКОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“№1А“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0011 

 АОП №: 00211-2019-0011 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 10.04.2019 

 Статус: Възложена-Необжалвана 

 Цена по договор – 24 467,21лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 02.05.2019 

 Срок за достъп до документация: 02.05.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание: Съществуващата сграда е масивна, стоманобетонна, сглобяема 

конструкция, с тухлени разпределителни и фасадни зидове. Покривът е плосък, от 2Т 

панели. В сградата е разположена зала по борба, заемаща по-голямата й част и с 

височина около 5,70м. Обслужващите помещения в сградата са разположени на два 

етажа /първи етаж с височина 2,75м с достъп към залата и втори етаж с височина 

2,95м/. На първия етаж са разположени стая за портиер, две съблекални, санитарен 

възел, складово помещение и фоайе. На втория етаж са разположени стая за 

ръководител, складово помещение и санитарен възел с баня и съблекалня. 

50.„Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на канализационна 

мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0012 

 АОП №: 00211-2019-0012 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 17.04.2019 

 Статус: Възложена-Необжалвана 

 Цена по договор – 4 447 650,03  без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 09.05.2019 

 Срок за достъп до документация: 09.05.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание: По характеристика, значимост, сложност и рискове при 

експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т.2, буква „б“ от Закона за устройство 

на територията строежът е втора категория, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба 

№1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Целта на възлаганата 

поръчка е доизграждане на уличната канализационна мрежа на кв. Болярово и 

съоръженията към нея - ревизионни шахти, улични оттоци, сградни 

канализационни отклонения, дъждопреливници, модулна канализационна 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638313037
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638333333
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помпена станция, напорен тръбопровод . Броят на уличните канализационни 

клонове е 85 бр. с дължина 10334м., улични оттоци – 152 бр., с връзки към 

уличната канализация – 649м, сградни канализационни отклонения – 512бр., с 

дължина 3 556 м, 3 бр. дъждопреливници, с отливни канали към дерето / 

преливници № 1 и № 3/ и р. Хасковска – преливник №2, модулна 

канализационна помпена станция – 1бр. и напорен тръбопровод – 186 м.. 

 

51.„Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в град Хасково и селата на 

Община Хасково през 2019 г. по обособени позиции“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0013 

 АОП №: 00211-2019-0013 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 19.04.2019 

 Статус: Възложена- Приключила-Необжалвана 

 Цена по договор /изплатени/ за 2 ОП - 907 250 лв. без ДДС 
 Срок за подаване на оферти: 13.05.2019 

 Срок за достъп до документация: 13.05.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 Описание Обществената поръчка по Обособена позиция №1 се възлага в 

изпълнение на договор „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково 

през 2019 год.”. Голяма част от транспортната инфраструктура в град Хасково е 

компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на уличната мрежа се 

налага извършване на ремонтни работи по възстановяване на експлоатационното 

състояние на асфалтовите настилки. Предвижда се извършване на ремонтни работи по 

участъци от уличните платна, които са с най-големи разрушения, улягания и 

пропадания. Обществената поръчка по Обособена позиция №2 се възлага в изпълнение 

на договор „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община 

Хасково през 2019 година“. Състоянието на уличните настилки по селата от Община 

Хасково е доста незадоволително. Голяма част от асфалтовите настилки имат много 

сериозни дефекти: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни 

пукнатини, дълбоки дупки и други разрушения. 

 

 

52. „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0015 

 АОП №: 00211-2019-0015 

 Вид поръчка: Публично състезание 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638343331
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 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 23.05.2019 

 Статус: Възложена-Обжалвана пред КЗК 

  Производство № КЗК/984/2019- Жалба - "Стройинвест Груп 2011" ЕООД с/у 

Заповед № 1947/01.11.2019 на община Хасково;„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ 

ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, в частта по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1  

С Определение № 21 по преписка № КЗК - 984/2019  на КЗК : ОСТАВЯ БЕЗ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-2140/12.11.2019 г. от страна на „Стройинвест груп 

2011“ ЕООД срещу Заповед № 1947 от 01.11.2019 г. на ВрИД кмет на община Хасково 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на общински сгради по 4 обособени позиции“, в частта по обособена 

позиция № 1, открита с Решение № 15 от 23.05.2019 г. на възложителя. 2. 

ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК - 984/2019 г 

  Производство № КЗК/714/2019 

 Цена по договор за 2 ОП /изплатени/  - 301 507,01 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 13.06.2019 

 Срок за достъп до документация: 13.06.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

54.Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на 

образователната инфраструктура по обособени позиции“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0019 

 АОП №: 00211-2019-0019 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 03.06.2019 

 Статус: Възложена-Приключила -Необжалвана 

 Цена по договор /изплатени/  - 442 632, 77 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 01.07.2019 

 Срок за достъп до документация: 01.07.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

55.„Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година" 

 Поръчка №: 00211-2019-0020 

 АОП №: 00211-2019-0020 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 10.06.2019 

 Статус: Възложена-Приключила -Необжалвана 
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 Цена по договор /изплатени/  - 200 000 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 02.07.2019 

 Срок за достъп до документация: 02.07.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

56.„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на 

бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и 

благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. 

Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в 

кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково”. 

 Поръчка №: 00211-2019-0022 

 АОП №: 00211-2019-0022 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 21.06.2019 

 Статус: Възложена-Неприключила –Обжалвана /Приключила/ 

 Цена по договор  -  8 295 000 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 25.07.2019 

 Срок за достъп до документация: 25.07.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на 

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: 

обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в 

многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за 

парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в 

УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково”. 

Предметът на обществената поръчка за инженеринг обхваща четири дейности: 

изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за двата обекта 

поотделно /съгласно съответните задания за проектиране, приложени към 

настоящата спецификация/, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза 

технически проекти за двата обекта поотделно /съгласно съответните задания за 

проектиране, приложени към настоящата спецификация/, изпълнение на СМР по 

двата одобрени технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски 

надзор по време на строителството на двата обекта. 

 

57.„РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0030 

 АОП №: 00211-2019-0030 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639383435
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313234
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 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 24.07.2019 

 Статус: Възложена –Обжалвана пред КЗК    

 Производство № КЗК/861/2019 - Решение № АКТ-1305-05.12.2019 на 

КЗК ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1689/02.10.2019г. на вр.и.д. 

кмет на община Хасково за обявяване на класирането и участника, избран за 

изпълнител в 14 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт на дом на покойника, кв. Македонски, гр. Хасково”. 2. ВРЪЩА преписката за 

продължаване на процедурата от етап разглеждане на Техническото предложение на 

участника „Евротранс М 2011“ ЕООД при спазване на указанията в мотивите на 

настоящото решение. 3. ВЪЗЛАГА на възложителя да заплати на „Евротранс М 2011“ 

ЕООД направените в производството пред КЗК разноски в размер на 1 550.00 /хиляда 

петстотин и петдесет/ лева 4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за 

присъждане на юрисконсултско възнаграждение 

 Цена по обявление - 113998.30 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 15.08.2019 

 Срок за достъп до документация: 15.08.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

Описание: Предвижда се извършването на ремонт на покрива и фасадата на сградата. 

Включва подмяна на метална остъклена конструкция, монтирана върху покрива, 

цялостна подмяна на хидроизолацията, включваща всички необходими технологични 

дейности – замазка, грундиране, направа на холкери и др. Ще се подмени капандурата 

на покрива. Предвиждат се следните тенекеджийски работи – подмяна на воронки и 

обшивки по покрив. Ремонтните дейности по фасадата включват демонтаж на 

компрометирана облицовка от варовик и изпълнение на нова такава. Предвижда се 

шприцоване със силен циментов разтвор на всички стоманобетонови елементи – 

козирки на сградата с обрушен бетон и оголена армировка. Предвижда се цялостна 

подмяна на дограмата на сградата, като новопредвидената е от алуминиев профил с 

прекъснат термомост и двоен стъклопакет. За изпълнението на цитираните строително 

– монтажни работи е предвидено направата и развалянето на фасадно инвентарно 

скеле. 

58.„Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. 

„ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0032 

 АОП №: 00211-2019-0032 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cntPlaceHldMain$serchForm$gvProceedings$ctl03$lblProceedingNumber%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731353438


 
 

     
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА 

ДЕМОКРАЦИЯ”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”  

46 

 

 Публикувана на: 31.07.2019 

 Статус: Възложена –Приключила - Необжалвана 

 Цена по обявление - 5720 лв. без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 22.08.2019 

 Срок за достъп до документация: 22.08.2019 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

59. Ремонт на ПС „Смокини“ 

 Поръчка №: 00211-2019-0038 

 АОП №: 00211-2019-0038 

 Вид поръчка: Пряко договаряне 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 20.09.2019 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА /НЕИЗПЪЛНЕНА/-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 53 857, 13 лева без ДДС 

 Срок за подаване на оферти: 03.10.2019 

 Срок за достъп до документация: 03.10.2019 

 АОП линк: rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,81225... 

60.ПО ПРОЕКТ-"Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за Център за грижа за 

лица с психични разстройства в град Хасково с местонахождение кв.42 УПИ ІV – за 

обществено обслужване, поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по 

кадастралната карта на гр.Хасково” 

 Поръчка №: 00211-2019-0043 

 АОП №: 00211-2019-0043 

 Вид поръчка: Открита процедура 

 Обект на поръчката: „Доставка“ 

 Публикувана на: 23.12.2019 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договорите: 44 771,10 лева без ДДС по две ОП. 

 Срок за подаване на оферти: 27.01.2020 

 Срок за достъп до документация: 27.01.2020 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

61.„РЕМОНТ НА СЕДЕМ БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА 

ЛИЦА С ДВИГАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В „ОБЩЕЖИТИЕ“ И „УЧЕБЕН 

КОРПУС“ НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО“ 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731373936
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 Поръчка №: 00211-2019-0044 

 АОП №: 00211-2019-0044 

 Вид поръчка: Публично състезание 

 Обект на поръчката: „Строителство“ 

 Публикувана на: 30.12.2019 

 Статус: ВЪЗЛОЖЕНА-ПРИКЛЮЧИЛА-НЕОБЖАЛВАНА 

 Цена на договора: 29 203,83 лева без ДДС. 

 Срок за подаване на оферти: 21.01.2020 

 Срок за достъп до документация: 21.01.2020 

 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9... 

 

 

 

 

 

 

Препоръки  

За да се реализира мониторинг от гражданите е необходимо да се следи за 

условията за случайно разпределение на постъпилите съдебни дела и за публикуване на 

съдебните актове на електронните страници на съдилищата. Може би, било полезно да 

се подготвят карти за гражданско наблюдение, да се организират тренинги за него, като 

и да се представят месечни отчети и аналитични доклади от гражданско наблюдение. 

От полза ще бъде, ако ежемесечно излиза бюлетин за гражданско наблюдение. От 

съществено значение би било, ако се организират национални конференции, брифинги, 

пресконференции и др.   

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333737313939

