
№
Предмет на поръчка

обект на ОП

Решение за 

откриване № и 

дата

Правно основание 

за откриване/вид

Обявление- 

обява 

№ и дата

Решение за 

одобряване 

на обявление 

за промяна № 

и дата

Брой 

подадени 

оферти

Решение  за 

определяне 

на 

изпълнител/ 

№ и дата

Договор за 

ОП

№ и дата

Изпълнител
Срок на 

договора 

Стойност на 

договора 

(без ДДС)

Информ. до 

АОП

№ и дата за 

Обявление 

за 

приключил 

договор

Освобожд. 

на гаранция 

за изпълнен 

договор

Забележки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 
Доставка на природен газ за нуждите на Община Исперих по 

обособени позиции възложена доставка

№25/17.01.2017г.

чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП/ 

Договаряне без 

предварително 

обявление      

неприложимо неприложимо
неприложим

о
неприложимо

Договори № 

CNT-118038 

Договори № 

CNT-118039 

Договори № 

"ОВЕРГАЗ 

МРЕЖИ" АД
31.12.2017г. неприложимо неприложимо неприложимо

Извършване на СМР при реализацията на проект: "Основен 

ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух" 

гр.Исперих" възложена строителство

Решение 

№70/03.02.2017г.

чл.18, ал.1, т.12 от 

ЗОП/Публично 

състезание

№ К-

120/03.02.2017г.
неприложимо 5

№385/20.06.201

7г.

№65/12.09.2017

г.

"СТРОЙКОМЕР

С-ТТ" ЕООД

до 300 

календарни 

дни

745 583.41 лв.

3

Доставка и монтаж на оборудване. Обзавеждане и доставка на 

механизация за ПГСС "Хан Аспарух" гр.Исперих по три обособени 

позуиции

прекратена доставка
Решение 

№97/16.02.2017г. чл.73, ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура    

№К-

189/16.02.2017
неприложимо 10

процедурата е 

прекратена с Решение 

№355/07.06.2017г. На 

основание чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗОП

4
Упражбяване на строителен надзор по време на СМР по проект: 

"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан 

Аспарух" гр.Исперих" възложена услуга

неприложимо

чл.20, ал.3 от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

Обява с изх.№К-

207/22.02.2017г.
неприложимо 3

Протокол 

№2/04.04.2017г.

№ 

BG16RFOP001-

3.002-0018-C01-

U-4/46 от 

15.05.2017

Обединение 

"ДВЖ-

КОНТРОЛ"

до определяне 

на строителна 

линия

23 777 лв. неприложимо неприложимо

5

Упражняване на авторски надзор по време на СМР по 

проект:"Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан 

Аспарух" гр.Исперих" възложена услуга

Решение 

№137/02.03.2017г.

чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП/ 

Договаряне без 

предварително 

обявление      

неприложимо неприложимо
неприложим

о
неприложимо

№BG16RFOP00

1-3.002-0018-

C01-U3/24 от 

21.03.2017

ИНВЕСТИЦИОН

НО 

ПРОЕКТИРАНЕ 

ЕООД

до 

въвеждането 

на обекта  в 

експлоатация

2 000 лв. неприложимо неприложимо

6

Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на 

територията на община Исперих възложена строителство

Решение 

№178/15.03.2017г.

чл.73,ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура

№К-

302/15.03.2017

№255/31.03.201

7Г.
2

Решение 

№370/13.06.201

7г.

№52/24.07.2017

г. 

№53/24.07.2017

г.

за позиция 1: 

"СТРОЙ 

ИНВЕСТ - 

ПОПОВО 2017" 

ДЗЗД за позиция 

2: АЛФА БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 

за позиция 1:  

4 месеца  за 

позиция 2: 4 

месеца

за позиция 1: 

712 341 лв. за 

позиция 2: 744 

703.50 лв.

неприложимо неприложимо

7
Изработване на инвестиционен проект за реконструкция на 

довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем 

Лудогорци възложена услуга

Обява № К-

352/23.03.2017г. чл.20, ал.3 от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

неприложимо неприложимо 3
Протокол от 

13.04.2017г.

№ 

42/05.05.2017Г.

ВАЛ КО ТРЕЙД 

ЕООД

15 календарни 

дни
31 180 лв. неприложимо неприложимо

8
Доставка на матероали по проект: BG05M2OP001-3.002-0367 

"Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства в община Исперих" по шест обособени позиции прекратена доставка

Решение 

№295/25.04.2017г.

чл.73,ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура

Обявление №К-

450/25.04.2017г.
неприложимо 8

процедурата е 

прекратена с Решение 

№414/11.07.2017г. На 

основание чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗОП

9
Изработване на проект за общ устройствен план на община 

Исперих, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост
затворена услуга

Решение 

№374/15.06.2017г. чл.73,ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура

Обявление №К-

833/15.06.2017г.
неприложимо 4

10

Организиране и провеждане на извън-училищни мероприятия и 

кетарингови услуги при провеждането на мероприятия в 

изпълнение на проект "BG05M2OP001-3.002-0367 "Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих" по шест обособени позиции"

възложена услуга неприложимо

чл.20, ал.3, т.2  от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

Обява с изх.№К-

879/03.07.2017г.
неприложимо

за позиция 1: 

2 за позиция 

2: 1

за позиция 1: 

Протокол 

№3/02.08.2017г. 

за позиция 2: 

Протокол № 

2/25.07.2017г.

за позиция 1: 

Договор 

№64/30.08.2017

г. За позиция 2: 

Договор 

№62/24.08.2017

г.

за позиция 1: ДИ 

ЕМ  АЙ 

ДИВЕЛОПМАНТ 

ЕООД  за 

позиция 2: ЕТ 

ПЕТЪР ЦОНЕВ - 

ПЕТРОВ - 

ЦОНЕВ

за позиция 

1:не по-късно 

от 

23.01.2019г. 

За позиция 2: 

до 

приключване 

на всички 

дейности по 

за позиция 1: 

23 884 лв. за 

позиция 2: 19 

332.56 лв.

неприложимо неприложимо

РЕГИСТЪР НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА



11
Упражняване на строителен надзор по време на СМР за 

обновяването за ЕЕ на МЖС в изпълнение на НПЕЕМЖС по две 

обособени позиции възложена услуга

неприложимо
чл.20, ал.3 от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

Обява №К-

876/03.07.2017г
неприложимо

за позиция 1: 

4 за позиция 

2: 4

Протокол 

№2/28.08.2017г. 

за позиция 1: 

Договор 

№78/18.09.2017

г. За позиция 2: 

Договор 

№79/18.09.2017

г.

за позиция 1: 

КОНТРОЛ ДЗЗД 

за позиция 2: 

КОНТРОЛ ДЗЗД

 до издаване 

на разрешение 

за ползване на 

обекта

за позиция 1: 

7350 лв. за 

позиция 2: 

7680 лв.

неприложимо неприложимо

12
Основен и текущ ремонт на улици на територията на община 

Исперих и възтановяване на банкети на RAZ 3046 III - 2305 

Исперих-Вазово  RAZ 1040 по три обособени позиции затворена строителство

Рещшение 

№411/07.07.2017г.

чл. 18, ал.1, т.12 от 

ЗОП/ Публично 

състезание

№К-

930/07.07.2017г.
неприложимо 2

Решение 

№502/19.09.201

7г.

13

Доставка и монтаж на оборудване. Обзавеждане и доставка на 

механизация за ПГСС "Хан Аспарух" гр.Исперих по три обособени 

позуиции затворена доставка

Решение № 

410/07.07.2017г.

чл.73,ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура

Обявление №К-

922/07.07.2017г.
неприложимо 12

Решение 

№511/25.09.201

7г.

14 Доставки на материали по проект: BG05M2OP001-3.002-0367 

"Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства в община Исперих" по шест обособени позиции затворена доставка

Решение 

№442/04.08.2017г.
чл.73,ал.1 от ЗОП/ 

Открита процедура

Обявление №К-

1020/04.08.2017г.
неприложимо 7

15

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

време на СМР на обект: основен ремонт на улици в населените 

места на територията на община Исперих прекратена услуга

неприложимо

чл.20, ал.3 от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

Обява №К-

1101/11.09.2017г.

Обществената поръчка 

е оттеглена на 

14.09.2017г.

16
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

време на СМР на обект: основен ремонт на улици в населените 

места на територията на община Исперих отворена услуга

неприложимо
чл. 20, ал.3 от ЗОП/ 

Събиране на оферти с 

обява

Обява № К-

1114/15.09.2017г.
неприложимо


