Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” –
ефективен партньор на местната власт за добро управление”, финансиран по
Договор за отпускане на грант от Фондация „Америка за България” (ФАБ) №
ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в него Проектна Дейност 2: Анализ
на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково, Димитровград,
Харманли, Свиленград и Минерални бани
Доклад – междинни резултати
Анализ на обществените поръчки на ОС на община Хасково
1. 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.
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.
2. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Обществени поръчки на територията на Община Хасково
ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.-31.12.2020г. за
Община Хасково, в това число обявени обществени поръчки по Инвестиционни
проекти и Обжалвани процедури- 152 броя.
По отношение обжалването на ОП-обобщената информация е следната: за периода
2018-2020г. са образувани 36 общо производства пред КЗК. 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.
Списък с обществени поръчки за периода 2018-2020г.
1.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно
водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод,
от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“
Поръчка №: 00211-2018-0002
Статус: Възложена
Публикувана на: 15.01.2018
Отваряне на: 19.02.2018
Срок подаване документи: 16.02.2018
Срок достъп до документация: 16.02.2018
2.
Предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 ,
гр. ХАСКОВО“
Поръчка №: 00211-2018-0001
Статус: Отворена
Публикувана на: 05.01.2018
Срок подаване документи: 09.04.2018
Срок достъп до документация: 09.04.2018
3.
Предмет: „Закупуване на 2 броя леки автомобила тип „комби“/“хечбек“ за
нуждите на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2017-0057
Статус: Прекратена
Публикувана на: 13.12.2017
Отваряне на: 08.01.2018
Срок подаване документи: 05.01.2018
Срок достъп до документация: 05.01.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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4.
Предмет: "Ремонт на сгради на Община Хасково по обособени позиции"
Поръчка №: 00211-2017-0056
Статус: Възложена
Публикувана на: 13.12.2017
Отваряне на: 19.01.2018
Срок подаване документи: 18.01.2018
Срок достъп до документация: 18.01.2018
5.
Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на
строително-монтажни работи в сгради на територията на град Хасково, обновявани по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2017-0055
Статус: Възложена
Публикувана на: 07.12.2017
Отваряне на: 11.01.2018
Срок подаване документи: 10.01.2018
Срок достъп до документация: 10.01.2018
6.
Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“
Поръчка №: 00211-2017-0054
Статус: Възложена
Публикувана на: 04.12.2017
Отваряне на: 09.01.2018
Срок подаване документи: 08.01.2018
Срок достъп до документация: 08.01.2018
7.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Публикувана на: 15.01.2018
Отваряне на: 20.02.2018
Срок подаване документи: 19.02.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 19.02.2018
8.
Предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на вертикални платформи за
осигуряване на достъпна среда в детска градина №11 „Елхица“ в град Хасково“
Поръчка №: 9072237
Статус: Възложена
Публикувана на: 16.01.2018
Отваряне на: 30.01.2018
Срок подаване документи: 29.01.2018
Срок достъп до документация: 29.01.2018
9.
Предмет: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково"
Поръчка №: 00211-2018-0004
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.01.2018
Отваряне на: 26.02.2018
Срок подаване документи: 23.02.2018
Срок достъп до документация: 23.02.2018
10.
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и
инвеститорски контрол на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ
3 „Зорница“ - сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ 59, гр. Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0005
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.01.2018
Отваряне на: 27.02.2018
Срок подаване документи: 26.02.2018
Срок достъп до документация: 26.02.2018
11.
Предмет: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП
„Екопрогрес“, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0006
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.01.2018
Отваряне на: 14.02.2018
Срок подаване документи: 13.02.2018
Срок достъп до документация: 13.02.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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12.
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)”
Поръчка №: 00211-2018-0007
Статус: Прекратена
Публикувана на: 24.01.2018
Отваряне на: 28.02.2018
Срок подаване документи: 27.02.2018
Срок достъп до документация: 27.02.2018
13.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Публикувана на: 31.01.2018
Отваряне на: 07.03.2018
Срок подаване документи: 06.03.2018
Срок достъп до документация: 06.03.2018
14.
Предмет: "Изпълнение на СМР за „Образцово Народно читалище Заря 1858“
гр.Хасково по обособени позиции"
Поръчка №: 00211-2018-0009
Статус: Възложена
Публикувана на: 31.01.2018
Отваряне на: 02.03.2018
Срок подаване документи: 01.03.2018
Срок достъп до документация: 01.03.2018
15.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
осъществяване на строителен надзор 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 №: 00211-2017-0010
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.02.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Отваряне на: 12.03.2018
Срок подаване документи: 09.03.2018
Срок достъп до документация: 09.03.2018
16.
Предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Хасково,
общински предприятия и второстепенни разпоредители с бюджет”
Поръчка №: 00211-2018-0011
Статус: Възложена
Публикувана на: 06.02.2018
Отваряне на: 01.03.2018
Срок подаване документи: 28.02.2018
Срок достъп до документация: 28.02.2018
17.
Предмет: „РЕМОНТ НА МОНУМЕНТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ – ГР. ХАСКОВО“
Поръчка №: 00211-2018-0012
Статус: Възложена
Публикувана на: 08.02.2018
Отваряне на: 13.03.2018
Срок подаване документи: 12.03.2018
Срок достъп до документация: 12.03.2018
18.
Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията
на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"
Поръчка №: 00211-2018-0013
Статус: Частично
Публикувана на: 14.02.2018
Отваряне на: 20.03.2018
Срок подаване документи: 19.03.2018
Срок достъп до документация: 19.03.2018
19.
Предмет: „Доставка на електрически материали за нуждите на ОП
„Екопрогрес“, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0015
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.02.2018
Отваряне на: 16.03.2018
Срок подаване документи: 15.03.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 15.03.2018
Виж подробности за поръчката
20.
Предмет: “Закупуване на 2 броя леки автомобила тип „комби“/“хечбек“ за
нуждите на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0014
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.02.2018
Отваряне на: 15.03.2018
Срок подаване документи: 14.03.2018
Срок достъп до документация: 14.03.2018
21.
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка",
ул."Добруджа" 59, гр. Хасково“ по обособени позиции:
Поръчка №: 00211-2018-0018
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.02.2018
Отваряне на: 21.03.2018
Срок подаване документи: 20.03.2018
Срок достъп до документация: 20.03.2018
22.
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност и визуализация на
„Бюджетна линия за Община Хасково – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020“
Поръчка №: 00211-2018-0016
Статус: Възложена
Публикувана на: 23.02.2018
Отваряне на: 29.03.2018
Срок подаване документи: 28.03.2018
Срок достъп до документация: 28.03.2018
23.
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”
Поръчка №: 00211-2018-0017
Статус: Възложена
Публикувана на: 28.02.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Отваряне на: 30.08.2018
Срок подаване документи: 29.08.2018
Срок достъп до документация: 29.08.2018

24.
Предмет: „АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“
Поръчка №: 00211-2018-0019
Статус: Възложена
Публикувана на: 07.03.2018
Отваряне на: 28.03.2018
Срок подаване документи: 27.03.2018
Срок достъп до документация: 27.03.2018
25.
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към
ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2018-0020
Статус: Възложена
Публикувана на: 14.03.2018
Отваряне на: 05.04.2018
Срок подаване документи: 04.04.2018
Срок достъп до документация: 04.04.2018
26.
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване
на горските територии, собственост на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0022
Статус: Прекратена
Публикувана на: 13.04.2018
Отваряне на: 08.05.2018
Срок подаване документи: 04.05.2018
Срок достъп до документация: 04.05.2018
27.
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община
Хасково през 2018 година“
Поръчка №: 00211-2018-0021
Статус: Възложена
Публикувана на: 16.04.2018
Отваряне на: 18.05.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 17.05.2018
Срок достъп до документация: 17.05.2018
28.
Предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и
инвеститорски контрол по време на строителството на два обекта: „Дневен център за
деца с увреждания и техните семейства“ в ПИ №77195.716.580 по КК на гр. Хасково“ и
„Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ в ПИ 77195.716.212 по КК на гр.
Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0023
Статус: Възложена
Публикувана на: 08.05.2018
Отваряне на: 12.06.2018
Срок подаване документи: 11.06.2018
Срок достъп до документация: 11.06.2018
29.
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект
финансиран от Европейския съюз“
Поръчка №: 00211-2018-0024
Статус: Прекратена
Публикувана на: 17.05.2018
Отваряне на: 21.06.2018
Срок подаване документи: 20.06.2018
Срок достъп до документация: 20.06.2018
30.
Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали по
проект „Областен информационен център - Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0025
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.05.2018
Отваряне на: 22.06.2018
Срок подаване документи: 21.06.2018
Срок достъп до документация: 21.06.2018
31.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Публикувана на: 30.05.2018
Отваряне на: 09.07.2018
Срок подаване документи: 05.07.2018
Срок достъп до документация: 05.07.2018
32.
Предмет: „Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и
превенция на горски пожари“
Поръчка №: 00211-2018-0026
Статус: Възложена
Публикувана на: 30.05.2018
Отваряне на: 05.07.2018
Срок подаване документи: 04.07.2017
Срок достъп до документация: 04.07.2018
33.
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и
инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на кула и технически съоръжения за
откриване и превенция на горски пожари“
Поръчка №: 00211-2018-0027
Статус: Възложена
Публикувана на: 30.05.2018
Отваряне на: 04.07.2018
Срок подаване документи: 03.07.2018
Срок достъп до документация: 03.07.2018
34.
Предмет: „Възстановяване на хоризонталната пътна маркировка, изграждане на
изпъкнали напречни изкуствени неравности и монтиране на необходимата вертикална
сигнализация в Община Хасково“
Поръчка №: 9076652
Статус: Възложена
Публикувана на: 30.05.2018
Отваряне на: 18.06.2018
Срок подаване документи: 15.06.2018
Срок достъп до документация: 15.06.2018
35.
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж „Изграждане на
кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари“ по части
Конструктивна, Технология, Електро, Пожарна безопасност, План за безопасност и
здраве и Геодезия“
Поръчка №: 00211-2018-0029
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Статус: Възложена
Публикувана на: 05.06.2018
Отваряне на: 26.06.2018
Срок подаване документи: 25.06.2018
Срок достъп до документация: 25.06.2018
36.
Предмет: "Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите
на Община Хасково, общиснки предприятия и второстепенни разпоредители с
бюджет"
Поръчка №: 00211-2018-0030
Статус: Възложена
Публикувана на: 07.06.2018
Срок подаване документи: 15.06.2018
Срок достъп до документация: 15.06.2018
37.
Предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за
стари хора "Кенана"
Поръчка №: 00211-2018-0031
Статус: Възложена
Публикувана на: 07.06.2018
Отваряне на: 18.06.2018
Срок подаване документи: 18.06.2018
Срок достъп до документация: 18.06.2018
38.
Предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване
на горските територии, собственост на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0033
Статус: Възложена
Публикувана на: 25.06.2018
Отваряне на: 18.07.2018
Срок подаване документи: 17.07.2018
Срок достъп до документация: 17.07.2018
39.
Предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО 4
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Поръчка №: 00211-2018-0034
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.06.2018
Отваряне на: 26.07.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 25.07.2018
Срок достъп до документация: 25.07.2018
40.
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон
и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково
разделена на три обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2018-0035
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.06.2018
Отваряне на: 19.07.2018
Срок подаване документи: 18.07.2018
Срок достъп до документация: 18.07.2018
41.
Предмет: “Ремонтни дейности на обект: “Център за обществена подкрепапомещения за спешен прием“, гр. Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0032
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.06.2018
Отваряне на: 02.08.2018
Срок подаване документи: 01.08.2018
Срок достъп до документация: 01.08.2018
42.
Предмет: „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“
Поръчка №: 00211-2018-0036
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.06.2018
Отваряне на: 27.07.2018
Срок подаване документи: 26.07.2018
Срок достъп до документация: 26.07.2018
43.
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата“
Поръчка №: 00211-2018-0037
Статус: Възложена
Публикувана на: 02.07.2018
Отваряне на: 03.08.2018
Срок подаване документи: 02.08.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

12

Срок достъп до документация: 02.08.2018
44.
Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0038
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.07.2018
Отваряне на: 17.08.2018
Срок подаване документи: 16.08.2018
Срок достъп до документация: 16.08.2018
45.
Предмет: „Ремонт на сцената в Образцово народно читалище „Заря -1858“ Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0039
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.07.2018
Отваряне на: 30.08.2018
Срок подаване документи: 29.08.2018
Срок достъп до документация: 29.08.2018
46.
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5)
ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за
енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с
нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по
реда на ЗЕЕ“
Поръчка №: 00211-2018-0040
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.08.2018
Отваряне на: 14.09.2018
Срок подаване документи: 13.09.2018
Срок достъп до документация: 13.09.2018
47.
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил –
автовишка за нуждите на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0041
Статус: Прекратена
Публикувана на: 27.08.2018
Отваряне на: 28.09.2018
Срок подаване документи: 27.09.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 27.09.2018
48.
Предмет: „Анализ на архивните фондове на община Хасково. Изработка на
стратегия за дигитализация на архивните фондове на община Хасково“
Поръчка №: 9080319
Статус: Възложена
Публикувана на: 31.08.2018
Отваряне на: 11.09.2018
Срок подаване документи: 10.09.2018
Срок достъп до документация: 10.09.2018
49.
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“
Поръчка №: 00211-2018-0042
Статус: Прекратена
Публикувана на: 07.09.2018
Отваряне на: 10.10.2018
Срок подаване документи: 09.10.2018
Срок достъп до документация: 09.10.2018
50.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Публикувана на: 07.09.2018
Отваряне на: 09.10.2018
Срок подаване документи: 08.10.2018
Срок достъп до документация: 08.10.2018
51.
Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в
Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 20182019 година по обособени позиции”
Поръчка №: 00211-2018-0044
Статус: Възложена
Публикувана на: 14.09.2018
Отваряне на: 18.10.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 17.10.2018
Срок достъп до документация: 17.10.2018
52.
Предмет: “Закупуване на 1 брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил
категория М1, с брой места 8+1 за нуждите на ЦСОП "Д-р Петър Берон", град
Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0045
Статус: Възложена
Публикувана на: 17.09.2018
Отваряне на: 23.10.2018
Срок подаване документи: 22.10.2018
Срок достъп до документация: 22.10.2018
53.
Предмет: „Доставка и монтаж на художествено осветление и звукотехническо
оборудване за нуждите на Образцово народно читалище „Заря - 1858“ - Хасково и
доставка и монтаж на мултимедия за нуждите на Драматично-куклен театър „Иван
Димов“ – Хасково - в три обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2018-0046
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.09.2018
Отваряне на: 13.11.2018
Срок подаване документи: 12.11.2018
Срок достъп до документация: 12.11.2018
54.
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект
финансиран от Европейския съюз“
Поръчка №: 00211-2018-0047
Статус: Прекратена
Публикувана на: 26.09.2018
Отваряне на: 30.10.2018
Срок подаване документи: 29.10.2018
Срок достъп до документация: 29.10.2018
55.
Предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите ОП „Екопрогрес“
Поръчка №: 00211-2018-0048
Статус: Възложена
Публикувана на: 01.10.2018
Отваряне на: 12.10.2018
Срок подаване документи: 11.10.2018
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 11.10.2018
56.
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и
визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично
сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“
Поръчка №: 00211-2018-0049
Статус: Възложена
Публикувана на: 11.10.2018
Отваряне на: 14.11.2018
Срок подаване документи: 13.11.2018
Срок достъп до документация: 13.11.2018
57.
Предмет: „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил –
автовишка за нуждите на Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2018-0050
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.10.2018
Отваряне на: 28.11.2018
Срок подаване документи: 27.11.2018
Срок достъп до документация: 27.11.2018
58.
Предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали ”, по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.001, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ“, с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за
нуждите на ОИЦ – Хасково, по проект „Областен информационен център - Хасково“,
ДБФП № BG05SFOP001-4.001-0001-C03
Поръчка №: 00211-2018-0051
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.11.2018
Отваряне на: 27.11.2018
Срок подаване документи: 26.11.2018
Виж подробности за поръчката
59.
Предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на
град Хасково през сезон 2018-2019 г., попадащи в участък „А“
Поръчка №: 00211-2018-0052
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Статус: Възложена
Публикувана на: 07.11.2018
Отваряне на: 20.11.2018
Срок подаване документи: 19.11.2018
Срок достъп до документация: 19.11.2018
60.
Предмет: „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“
Поръчка №: 9083134
Статус: Прекратена
Публикувана на: 15.11.2018
Отваряне на: 11.12.2018
Срок подаване документи: 10.12.2018
Срок достъп до документация: 10.12.2018
61.
Предмет: „Доставка на изцяло електрически автомобил нуждите на Община
Хасково”
Поръчка №: 00211-2018-0053
Статус: Възложена
Публикувана на: 28.11.2018
Отваряне на: 08.01.2019
Срок подаване документи: 07.01.2019
Срок достъп до документация: 07.01.2019
62.
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ
и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в
съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране
по реда на ЗЕЕ за обект: Спортна зала Дружба“
Поръчка №: 00211-2018-0054
Статус: Възложена
Публикувана на: 10.12.2018
Отваряне на: 16.01.2019
Срок подаване документи: 15.01.2019
Срок достъп до документация: 15.01.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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63.
Предмет: „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект
финансиран от Европейския съюз“
Поръчка №: 00211-2018-0055
Статус: Възложена
Публикувана на: 19.12.2018
Отваряне на: 04.01.2019
Срок подаване документи: 03.01.2019
Срок достъп до документация: 03.01.2019
64.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.12.2018
Отваряне на: 29.01.2019
Срок подаване документи: 28.01.2019
Срок достъп до документация: 28.01.2019
65.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията
на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради за: „Сграда с административен адрес: гр. Хасково,
ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б, сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С.
Раковски“ № 32, вх. А, Б и сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №2,
вх. Б, В, Г“
Поръчка №: 00211-2019-0001
Статус: Възложена
Публикувана на: 03.01.2019
Отваряне на: 22.01.2019
Срок подаване документи: 21.01.2019
Срок достъп до документация: 21.01.2019
66.
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация
на проекти финансирани от Европейския съюз по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0002
Статус: Възложена
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Публикувана на: 18.01.2019
Отваряне на: 22.02.2019
Срок подаване документи: 21.02.2019
Срок достъп до документация: 21.02.2019
67.
Предмет: „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
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.01.2019
Отваряне на: 01.03.2019
Срок подаване документи: 28.02.2019
Срок достъп до документация: 28.02.2019
68.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
осъществяване на строителен надзор 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 №: 00211-2019-0004
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.01.2019
Отваряне на: 28.02.2019
Срок подаване документи: 27.02.2019
Срок достъп до документация: 27.02.2019
69.
Предмет: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП
„Екопрогрес”, Община Хасково”
Поръчка №: 00211-2019-0005
Статус: Възложена
Публикувана на: 11.02.2019
Отваряне на: 06.03.2019
Срок подаване документи: 05.03.2019
Срок достъп до документация: 05.03.2019
70.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
упражняване на строителен надзор на обект: Център за грижа за лица с психични
разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”
№2“
Поръчка №: 00211-2019-0006
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.02.2019
Отваряне на: 28.03.2019
Срок подаване документи: 27.03.2019
Срок достъп до документация: 27.03.2019
71.
Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към
ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0007
Статус: Отворена
Публикувана на: 26.02.2019
Отваряне на: 21.03.2019
Срок подаване документи: 20.03.2019
Срок достъп до документация: 20.03.2019
72.
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги“
Поръчка №: 9086292
Статус: Възложена
Публикувана на: 28.02.2019
Отваряне на: 12.03.2019
Срок подаване документи: 11.03.2019
Срок достъп до документация: 11.03.2019
73.
Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община
Хасково през 2019 година“
Поръчка №: 00211-2019-0008
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.03.2019
Отваряне на: 16.04.2019
Срок подаване документи: 15.04.2019
Срок достъп до документация: 15.04.2019
74.
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ
и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в следния
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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обект: „Административна сграда на Областна администрация Хасково с
идентификатор 77195.724.9.7 по КК на гр. Хасково, с административен адрес гр.
Хасково, пл. „Свобода“№5“.
Поръчка №: 00211-2019-0009
Статус: Възложена
Публикувана на: 08.04.2019
Отваряне на: 08.05.2019
Срок подаване документи: 07.05.2019
Срок достъп до документация: 07.05.2019
75.
Предмет: „Закупуване на употребявани леки автомобили по обособени
позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0010
Статус: Прекратена
Публикувана на: 08.04.2019
Отваряне на: 03.05.2019
Срок подаване документи: 02.05.2019
Срок достъп до документация: 02.05.2019
76.
Предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ“ - ГР.ХАСКОВО,
НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ХАСКОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“№1А“
Поръчка №: 00211-2019-0011
Статус: Възложена
Публикувана на: 10.04.2019
Отваряне на: 03.05.2019
Срок подаване документи: 02.05.2019
Срок достъп до документация: 02.05.2019
77.
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на канализационна
мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0012
Статус: Възложена
Публикувана на: 17.04.2019
Отваряне на: 10.05.2019
Срок подаване документи: 09.05.2019
Срок достъп до документация: 09.05.2019
78.
Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в град Хасково и
селата на Община Хасково през 2019 г. по обособени позиции“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Поръчка №: 00211-2019-0013
Статус: Възложена
Публикувана на: 19.04.2019
Отваряне на: 14.05.2019
Срок подаване документи: 13.05.2019
Срок достъп до документация: 13.05.2019
79.
Предмет: „Доставка на товарни автомобили за нуждите на ОП „Екопрогрес““
Поръчка №: 9087775
Статус: Възложена
Публикувана на: 23.04.2019
Отваряне на: 14.05.2019
Срок подаване документи: 13.05.2019
Срок достъп до документация: 13.05.2019
80.
Предмет: „Доставка на електрически материали за нуждите на ОП
„Екопрогрес“, Община Хасково”
Поръчка №: 00211-2019-0014
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.05.2019
Отваряне на: 13.06.2019
Срок подаване документи: 12.06.2019
Срок достъп до документация: 12.06.2019
81.
Предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“
Поръчка №: 00211-2019-0015
Статус: Възложена
Публикувана на: 23.05.2019
Отваряне на: 14.06.2019
Срок подаване документи: 13.06.2019
Срок достъп до документация: 13.06.2019
82.
Предмет: „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на
община Хасково за периода 2021-2025 г.“
Поръчка №: 00211-2019-0016
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.05.2019
Отваряне на: 19.06.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 18.06.2019
Срок достъп до документация: 18.06.2019
83.
Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация
на проект „Актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на
община Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0017
Статус: Възложена
Публикувана на: 29.05.2019
Отваряне на: 02.07.2019
Срок подаване документи: 01.07.2019
Срок достъп до документация: 01.07.2019
84.
Предмет: „Закупуване на употребявани леки автомобили по обособени
позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0018
Статус: Прекратена
Публикувана на: 30.05.2019
Отваряне на: 12.06.2019
Срок подаване документи: 11.06.2019
Срок достъп до документация: 11.06.2019
85.
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на
обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0019
Статус: Възложена
Публикувана на: 03.06.2019
Отваряне на: 02.07.2019
Срок подаване документи: 01.07.2019
Срок достъп до документация: 01.07.2019
86.
Предмет: „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година"
Поръчка №: 00211-2019-0020
Статус: Възложена
Публикувана на: 10.06.2019
Отваряне на: 03.07.2019
Срок подаване документи: 02.07.2019
Срок достъп до документация: 02.07.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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87.
Предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на
строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0021
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.06.2019
Отваряне на: 25.07.2019
Срок подаване документи: 24.07.2019
Срок достъп до документация: 24.07.2019
88.
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ
и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в
съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране
по реда на ЗЕЕ за три административни сгради“
Поръчка №: 00211-2019-0023
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.06.2019
Отваряне на: 12.07.2019
Срок подаване документи: 11.07.2019
Срок достъп до документация: 11.07.2019
89.
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”
Поръчка №: 00211-2019-0022
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.06.2019
Отваряне на: 26.07.2019
Срок подаване документи: 25.07.2019
Срок достъп до документация: 25.07.2019
90.
Предмет: „Закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за
нуждите на общинска администрация по проект “Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания" - гр. Хасково”
Поръчка №: 00211-2019-0025
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Статус: Възложена
Публикувана на: 25.06.2019
Отваряне на: 17.07.2019
Срок подаване документи: 16.07.2019
Срок достъп до документация: 16.07.2019
91.
Предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“
Поръчка №: 00211-2019-0026
Статус: Прекратена
Публикувана на: 26.06.2019
Отваряне на: 11.07.2019
Срок подаване документи: 10.07.2019
Срок достъп до документация: 10.07.2019
92.
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
упражняване на строителен надзор на обекти на образователната инфраструктура:
„Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в
двора на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, „Ремонт и реконструкция на съществуваща
спортна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“, гр.
Хасково“, „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ „Васил Левски“,
гр. Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0024
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.06.2019
Отваряне на: 31.07.2019
Срок подаване документи: 30.07.2019
Срок достъп до документация: 30.07.2019
93.
Предмет: „Закупуване на фабрично нови леки автомобили по обособени
позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0027
Статус: Частично
Публикувана на: 01.07.2019
Отваряне на: 23.07.2019
Срок подаване документи: 22.07.2019
Срок достъп до документация: 22.07.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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94.
Предмет: „Закупуване на 1 брой употребяван лек автомобил, с брой места 4+1
за нуждите на ОП „Спорт и отдих“
Поръчка №: 00211-2019-0028
Статус: Прекратена
Публикувана на: 10.07.2019
Отваряне на: 01.08.2019
Срок подаване документи: 31.07.2019
Срок достъп до документация: 31.07.2019
95.
Предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР.
ХАСКОВО“
Поръчка №: 00211-2019-0030
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.07.2019
Отваряне на: 16.08.2019
Срок подаване документи: 15.08.2019
Срок достъп до документация: 15.08.2019
96.
Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти на
община хасково в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, по
обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2019-0029
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.07.2019
Отваряне на: 30.08.2019
Срок подаване документи: 29.08.2019
Срок достъп до документация: 29.08.2019
97.
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ
и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, както и извършване на
обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в
съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране
по реда на ЗЕЕ за три сгради в град Хасково
Поръчка №: 00211-2019-0031
Статус: Възложена
Публикувана на: 30.07.2019
Отваряне на: 21.08.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 20.08.2019
Срок достъп до документация: 20.08.2019
98.
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК
„КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0032
Статус: Възложена
Публикувана на: 31.07.2019
Отваряне на: 23.08.2019
Срок подаване документи: 22.08.2019
Срок достъп до документация: 22.08.2019
99.
Предмет: “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:
„ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр.
Хасково
Поръчка №: 00211-2019-0033
Статус: Прекратена
Публикувана на: 01.08.2019
Отваряне на: 20.08.2019
Срок подаване документи: 19.08.2019
Срок достъп до документация: 19.08.2019
100. Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО
УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ В ГР.ХАСКОВО“
Поръчка №: 00211-2019-0034
Статус: Възложена
Публикувана на: 06.08.2019
Отваряне на: 11.09.2019
Срок подаване документи: 10.09.2019
Срок достъп до документация: 10.09.2019
101. Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов лек автомобил, с брой места 4+1,
за нуждите на МКБППМН”
Поръчка №: 00211-2019-0035
Статус: Прекратена
Публикувана на: 22.08.2019
Отваряне на: 05.09.2019
Срок подаване документи: 04.09.2019
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 04.09.2019
102. Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил
категория М1, с брой места 8+1 по проект „Подай ръка за нашите деца“
Поръчка №: 00211-2019-0036
Статус: Отворена
Публикувана на: 03.09.2019
Отваряне на: 25.09.2019
Срок подаване документи: 24.09.2019
Срок достъп до документация: 24.09.2019
103. Предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от
Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община
Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0037
Статус: Прекратена
Публикувана на: 12.09.2019
Отваряне на: 17.10.2019
Срок подаване документи: 16.10.2019
Срок достъп до документация: 16.10.2019
104. Предмет: „Ремонт на ПС „Смокини“
Поръчка №: 00211-2019-0038
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.09.2019
Отваряне на: 04.10.2019
Срок подаване документи: 03.10.2019
Срок достъп до документация: 03.10.2019
105. Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов лек автомобил, с брой места 4+1,
за нуждите на МКБППМН”
Поръчка №: 00211-2019-0040
Статус: Възложена
Публикувана на: 25.09.2019
Отваряне на: 09.10.2019
Срок подаване документи: 08.10.2019
Срок достъп до документация: 08.10.2019

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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106. Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в
Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 20192020 година по обособени позиции”
Поръчка №: 00211-2019-0039
Статус: Възложена
Публикувана на: 26.09.2019
Отваряне на: 31.10.2019
Срок подаване документи: 30.10.2019
Срок достъп до документация: 30.10.2019
107. Предмет: „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:
„ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр.
Хасково
Поръчка №: 00211-2019-0041
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.10.2019
Отваряне на: 30.10.2019
Срок подаване документи: 29.10.2019
Срок достъп до документация: 29.10.2019
108. Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на рекламно-информационни
материали по проект „Областен информационен център - Хасково“
Поръчка №: 00211-2019-0042
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.12.2019
Отваряне на: 08.01.2020
Срок подаване документи: 07.01.2020
Срок достъп до документация: 07.01.2020
109. Предмет: "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
Статус: Възложена
Публикувана на: 23.12.2019
Отваряне на: 28.01.2020
Срок подаване документи: 27.01.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок достъп до документация: 27.01.2020
110. Предмет: „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“
Поръчка №: 00211-2019-0044
Статус: Възложена
Публикувана на: 30.12.2019
Отваряне на: 22.01.2020
Срок подаване документи: 21.01.2020
Срок достъп до документация: 21.01.2020
111. Предмет: „Доставка на месо за изхранване на хищни животни в Зоокът –
„Кенана” Хасково за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община
Хасково“
Поръчка №: 9095794
Статус: Възложена
Публикувана на: 13.01.2020
Отваряне на: 24.01.2020
Срок подаване документи: 23.01.2020
Срок достъп до документация: 23.01.2020
112. Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект на обект
„Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв.788 по плана на гр.
Хасково” във фаза технически проект и последващо упражняване на авторски надзор“
Поръчка №: 00211-2020-0001
Статус: Възложена
Публикувана на: 15.01.2020
Отваряне на: 20.02.2020
Срок подаване документи: 19.02.2020
Срок достъп до документация: 19.02.2020
113. Предмет: „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионалния
център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и
Минерални бани“
Поръчка №: 00211-2020-0002
Статус: Възложена
Публикувана на: 31.01.2020
Отваряне на: 06.03.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 05.03.2020
Срок достъп до документация: 05.03.2020
114. Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община
Хасково през 2020 година“
Поръчка №: 00211-2020-0003
Статус: Възложена
Публикувана на: 03.02.2020
Отваряне на: 25.02.2020
Срок подаване документи: 24.02.2020
Срок достъп до документация: 24.02.2020
115. Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през
2020 год.“
Поръчка №: 00211-2020-0004
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.02.2020
Отваряне на: 12.03.2020
Срок подаване документи: 11.03.2020
Срок достъп до документация: 11.03.2020
116. Предмет: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община
Хасково през 2020 година“
Поръчка №: 00211-2020-0005
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.02.2020
Отваряне на: 18.03.2020
Срок подаване документи: 17.03.2020
Срок достъп до документация: 17.03.2020
117. Предмет: „Доставка на перилни, почистващи препарати и домакински пособия
за нуждите на общинска администрация, общинските предприятия и звена на
бюджетна издръжка към Община Хасково“
Поръчка №: 9096811
Статус: Възложена
Публикувана на: 04.03.2020
Отваряне на: 17.03.2020
Срок подаване документи: 16.03.2020
Срок достъп до документация: 16.03.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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118. Предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“
Поръчка №: 00211-2020-0006
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.03.2020
Отваряне на: 31.03.2020
Срок подаване документи: 30.03.2020
Срок достъп до документация: 30.03.2020
119. Предмет:
„ОСНОВЕН
РЕМОНТ
НА
ПРИЛЕЖАЩИ
ВЪНШНИ
ПРОСТРАНСТВА КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ПО ПРОЕКТ
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Поръчка №: 00211-2020-0007
Статус: Възложена
Публикувана на: 16.03.2020
Отваряне на: 22.04.2020
Срок подаване документи: 21.04.2020
Срок достъп до документация: 21.04.2020
120. Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към
ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково по обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2020-0008
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.03.2020
Отваряне на: 09.04.2020
Срок подаване документи: 08.04.2020
Срок достъп до документация: 08.04.2020
121. Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги”
Поръчка №: 9097526
Статус: Възложена
Публикувана на: 23.03.2020
Отваряне на: 07.04.2020
Срок подаване документи: 06.04.2020
Срок достъп до документация: 06.04.2020
122. Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на два обекта: обект
№1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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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 №: 00211-2020-0009
Статус: Възложена
Публикувана на: 27.03.2020
Отваряне на: 22.05.2020
Срок подаване документи: 21.05.2020
Срок достъп до документация: 21.05.2020
123. Предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска
администрация, общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община
Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0010
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.04.2020
Отваряне на: 14.05.2020
Срок подаване документи: 13.05.2020
Срок достъп до документация: 13.05.2020
124. Предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на
„Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в
землището на с. Гарваново, Община Хасково“ – имот 14550.305.521 в землището на с.
Гарваново, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0011
Статус: Възложена
Публикувана на: 24.04.2020
Отваряне на: 19.05.2020
Срок подаване документи: 18.05.2020
Срок достъп до документация: 18.05.2020
125. Предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски
надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа
на град Хасково“ по пет обособени позиции:
Поръчка №: 00211-2020-0012
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.05.2020
Отваряне на: 27.05.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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Срок подаване документи: 26.05.2020
Срок достъп до документация: 26.05.2020
126. Предмет: „Приготвяне и доставка на храна за детски и социални заведения на
територията на община Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0013
Статус: Възложена
Публикувана на: 18.05.2020
Отваряне на: 19.06.2020
Срок подаване документи: 18.06.2020
Срок достъп до документация: 18.06.2020
127. Предмет: „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент
Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“
Поръчка №: 00211-2020-0014
Статус: Възложена
Публикувана на: 29.05.2020
Отваряне на: 23.06.2020
Срок подаване документи: 22.06.2020
Срок достъп до документация: 22.06.2020
128. Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон
и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково
разделена на три обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2020-0017
Статус: Частично
Публикувана на: 03.06.2020
Отваряне на: 25.06.2020
Срок подаване документи: 24.06.2020
Срок достъп до документация: 24.06.2020
129. Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект:
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени
позиции“
Поръчка №: 00211-2020-0015
Статус: Възложена
Публикувана на: 04.06.2020
Отваряне на: 09.07.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок подаване документи: 08.07.2020
Срок достъп до документация: 08.07.2020
130. Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на
инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Втора клетка
за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.
Гарваново, Община Хасково“ – имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново,
Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0016
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.06.2020
Отваряне на: 10.07.2020
Срок подаване документи: 09.07.2020
Срок достъп до документация: 09.07.2020
131. Предмет: „Закупуване на 2 броя фабрично нови леки автомобили, с брой места
4+1, за нуждите на общинска администрация”
Поръчка №: 00211-2020-0019
Статус: Възложена
Публикувана на: 05.06.2020
Отваряне на: 30.06.2020
Срок подаване документи: 29.06.2020
Срок достъп до документация: 29.06.2020
132. Предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в
Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 20202021 година по обособени позиции”
Поръчка №: 00211-2020-0018
Статус: Възложена
Публикувана на: 08.06.2020
Отваряне на: 14.07.2020
Срок подаване документи: 13.07.2020
Срок достъп до документация: 13.07.2020
133. Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и
възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“,
местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр.
Хасково, с дължина 1,200км“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

35

Поръчка №: 00211-2020-0020
Статус: Отворена
Публикувана на: 11.06.2020
Отваряне на: 07.07.2020
Срок подаване документи: 06.07.2020
Срок достъп до документация: 06.07.2020
134. Предмет: „Доставка на насипна морска сол за зимно поддържане на пътищата за
нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0022
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.06.2020
Отваряне на: 22.06.2020
Срок подаване документи: 22.06.2020
Срок достъп до документация: 22.06.2020
135. Предмет: „Актуализация на енергийните обследвания с цел доказване на
енергийните спестявания в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сгради от
образователната инфраструктура“
Поръчка №: 00211-2020-0023
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.06.2020
Отваряне на: 16.07.2020
Срок подаване документи: 15.07.2020
Срок достъп до документация: 15.07.2020
136. Предмет: “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:
„Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска –
участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от
моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната
граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“
Поръчка №: 00211-2020-0021
Статус: Възложена
Публикувана на: 15.06.2020
Отваряне на: 21.07.2020
Срок подаване документи: 20.07.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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137. Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на
подход към монумент „Св. Богородица“, Подобект 2 - Подход към монумент „Света
Богородица“ – стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв.792“
Поръчка №: 00211-2020-0024
Статус: Възложена
Публикувана на: 09.07.2020
Отваряне на: 03.08.2020
Срок подаване документи: 31.07.2020
138. Предмет: Авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж: "Рехабилитация
и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ по две обособени
позиции"
Поръчка №: 00211-2020-0025
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.07.2020
Срок подаване документи: 03.08.2020
139. Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо
общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул. „Видин“
№ 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. №№ 77195.703.277.4 ,
77195.703.277.5“
Поръчка №: 00211-2020-0026
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.08.2020
Отваряне на: 14.09.2020
Срок подаване документи: 11.09.2020
140. Предмет: „Премахване /отсичане/ и намаляване короната на тополи по
поречието на река Хасковска в град Хасково в участъка от ул. „Руен“ до бул. „В.
Левски“
Поръчка №: 00211-2020-0027
Статус: Възложена
Публикувана на: 28.08.2020
Отваряне на: 24.09.2020
Срок подаване документи: 23.09.2020
141.
Предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите ОП
„Екопрогрес“, гр. Хасково“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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Поръчка №: 00211-2020-0028
Статус: Възложена
Публикувана на: 10.09.2020
Отваряне на: 14.09.2020
Срок подаване документи: 11.09.2020
142. Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон
и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково
разделена на три обособени позиции“ ПО Обособена позиция № 3 „Доставка на
цимент“
Поръчка №: 00211-2020-0029
Статус: Възложена
Публикувана на: 21.09.2020
Отваряне на: 30.09.2020
Срок подаване документи: 29.09.2020
143.
Предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на
съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на
обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо
общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се: гр. Хасково, ул. “Видин“
№ 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. № 77195.703.277.4 ,
77195.703.277.5“
Поръчка №: 00211-2020-0030
Статус: Възложена
Публикувана на: 22.09.2020
Отваряне на: 21.10.2020
Срок подаване документи: 19.10.2020
144.
Предмет: “ Доставка на природен газ за нуждите на Община Хасково,
разделена на две обособени позиции“
Поръчка №: 00211-2020-0031
Статус: Възложена
Публикувана на: 29.09.2020
Срок подаване документи: 30.09.2020
145. Предмет: „Дейности по осигуряване на публичност, информация и
визуализация на проект, финансиран със средства от програма за трансгранично
сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020“
Поръчка №: 00211-2020-0032
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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Статус: Възложена
Публикувана на: 27.10.2020
Отваряне на: 18.11.2020
Срок подаване документи: 17.11.2020
146. Предмет: „Работи по подравняване на пътни настилки на територията на
Община Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0033
Статус: Прекратена
Публикувана на: 05.11.2020
Отваряне на: 30.11.2020
Срок подаване документи: 27.11.2020
147. Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на
подход към монумент „Св. Богородица“ Подобект 1 Подход към монумент „Света
Богородица“ включващ части от УПИ I, кв. 520 (начален подход към монумент „Света
Богородица“) и УПИ XVII, кв. 500 (двойни стълби, източна част от велоалея и зона
„Спорт“) и Подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“ включващ част от
УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)“Поръчка №: 00211-2020-0034
Статус: Възложена
Публикувана на: 09.11.2020
Отваряне на: 04.12.2020
Срок подаване документи: 03.12.2020
148.
Предмет: „Изпълнение на строително монтажни дейности на обект:
„Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства - 3
броя“. Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 с местонахождение
УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ по проект „Интегриране на
маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0035
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.11.2020
Отваряне на: 08.12.2020
Срок подаване документи: 07.12.2020
149.
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски
надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна
администрация Хасково, находяща се на пл. „Свобода“ №5 и ул. „Патриарх Евтимий“
№ 2 , гр. Хасково“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

39

Поръчка №: 00211-2020-0036
Статус: Възложена
Публикувана на: 12.11.2020
Отваряне на: 07.12.2020
Срок подаване документи: 04.12.2020
150.
Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски
надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради в град Хасково по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Сграда с
административен адрес: гр. Хасково, ул. "Кавала" № 3; Обособена позиция 2: Сграда с
административен адрес: гр. Хасково, ул. "Стефан Стамболов" № 19; Обособена
позиция 3: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. "Стефан Стамболов" №
11.
Поръчка №: 00211-2020-0037
Статус: Възложена
Публикувана на: 16.11.2020
Отваряне на: 10.12.2020
Срок подаване документи: 09.12.2020
151.
Предмет: „Закупуване на 1 брой фабрично нов товарен автомобил
категория N1, с брой места 1+1, за нуждите на общинска администрация“
Неозаглавена поръчка
Поръчка №: 00211-2020-0038
Статус: Възложена
Публикувана на: 20.11.2020
Отваряне на: 15.12.2020
Срок подаване документи: 14.12.2020
152. Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на
инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково,
находяща се на пл. „Свобода” № 5 и ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, гр. Хасково“
Поръчка №: 00211-2020-0039
Статус: Възложена
Публикувана на: 25.11.2020
Отваряне на: 06.01.2021
Срок подаване документи: 04.01.2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
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3. ОБЖАЛВАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обобщена справка на ОБЖАЛВАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - община
Хасково за периода 2018-2020г.

1.„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
2.„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“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Публикувана на: 28.02.2018
Статус: Възложена- Приключила-Обжалвано пред КЗК
Оставя без разглеждане жалбата във връзка с Производство № КЗК/406/2019ОП-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. № ВХР854/07.05.2019 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

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

42

3.„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. № ВХР1559/09.07.2018г. 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
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
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Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

43









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: „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

4.„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
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

44





















Срок за подаване на оферти: 04.07.2017
Срок за достъп до документация: 04.07.2018

5.. „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
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

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
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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
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“ -

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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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.
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.

6.„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
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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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.
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.

7.„РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР.
ХАСКОВО“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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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
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...

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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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.

8. „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“
Поръчка №: 00211-2019-0026
 АОП №: 00211-2019-0026
 Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 Обект на поръчката: „Услуга“
 Публикувана на: 26.06.2019
 Статус: Прекратена-Обжалвано пред КЗК –Оставя без разглеждане жалбата
Производство № КЗК/173/2020
 Срок за подаване на оферти: 10.07.2019
 АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

9.Предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на
община Хасково през 2020 година“
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Поръчка №: 00211-2020-0003
АОП №: 00211-2020-0003
Вид поръчка: Публично състезание
Обект на поръчката: „Строителство“
Публикувана на: 03.02.2020
Статус: Възложена- Обжалвано пред КЗК с Производство № КЗК/321/2020 –
РЕШЕНИЕ № 481/ 11.06.2020 г., ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед
№ 719/28.04.2020 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 общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020
година“, открита с Решение № 4/03.02.2020 г. на възложителя. ВРЪЩА преписката на
възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на
етап ново разглеждане от оценителната комисията на техническото предложение на
„ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕАД и на обосновките на „ЕВРОПЪТ 2005” ООД
и „БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД - в съответствие с принципа за публичност и
прозрачност, заложеното в документацията за участие и изложените в настоящото
решение мотиви.
Решение № 481/ 11.06.2020 г. на КЗК е обжалвано пред ВАС адм. дело №
7183/2020г. ВАС се произнася с Решение № 12905 от 20.10.2020г. - ОТМЕНЯ решение
№481 от 11.06.2020г., постановено по преписка №КЗК-321/2020 г. на Комисията за
защита на конкуренцията.
Срок за подаване на оферти: 24.02.2020
Срок за достъп до документация: 24.02.2020
АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...








10.Предмет: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град
Хасково през 2020 год.“
Поръчка №: 00211-2020-0004
АОП №: 00211-2020-0004
Вид поръчка: Публично състезание
Обект на поръчката: „Строителство“
Публикувана на: 18.02.2020
Статус: Възложена - Обжалвано пред КЗК –Оставя без разглеждане жалбата
Производство № КЗК/339/2020

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок за подаване на оферти: 11.03.2020
Срок за достъп до документация: 11.03.2020
АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...





11.Предмет „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на
Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините
Хасково, Димитровград и Минерални бани“






Поръчка №: 00211-2020-0002
АОП №: 00211-2020-0002
Вид поръчка: Открита процедура
Обект на поръчката: „Услуга“
Публикувана на: 31.01.2020






Статус: Възложена- Обжалвано пред КЗК –Оставя без уважение жалбата
Производство № КЗК/ 376/2020
Срок за подаване на оферти: 05.03.2020
Срок за достъп до документация: 05.03.2020
АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

12. Предмет „Приготвяне и доставка на храна за детски и социални

заведения на територията на община Хасково“







Поръчка №: 00211-2020-0013
АОП №: 00211-2020-0013
Вид поръчка: Открита процедура
Обект на поръчката: „Услуга“
Публикувана на: 18.05.2020
Статус: Възложена - Обжалвано пред

КЗК –Оставя без уважение жалбата

Производство № КЗК/ 473/2020
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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Срок за подаване на оферти: 18.06.2020
Срок за достъп до документация: 18.06.2020
АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

13. Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор)
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо
общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул.
„Видин“ № 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. №№ 77195.703.277.4 ,
77195.703.277.5“
Поръчка №: 00211-2020-0026
АОП №:00211-2020-0026
Вид поръчка: Публично състезание
Статус: Възложена- Обжалвано пред КЗК –Оставя без уважение жалбата Производство
№ КЗК/ 876/2020
Публикувана на: 20.08.2020
Отваряне на: 14.09.2020
Срок подаване документи: 11.09.2020

Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор
на местната власт за добро управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от
Фондация „Америка за България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г., заложената в
него Проектна Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково,
Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани
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