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Годишен отчет  

за проведените  обществени поръчки в общинска администрация гр. 

Брацигово, община Брацигово  
 

/Не е приет от Общински съвет град Брацигово/ 
 

Отчетът за обществените поръчки включва периода от 01.09.2021година до 

31.08.2022 година. По реда на откриването, провеждането и сключването на договор 

обществените поръчки са както следва: 

 

1.„Доставка на горива и смазочни материали за зареждане автомобилите 

на общинска администрация - гр. Брацигово, община Брацигово за 2021/2022 

година”  
 

Обществената поръчка е открита на осн чл.20, ал.3. т.2 от ЗОП с публикувана в 

Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F167669/ 04.11.2021 г. на кмета на 

община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е 39000,00 лева без ДДС. За 

участие в обществената поръчка е подадена само една  оферта от „Ка Ойл“ ЕООД гр. 

Брацигово. С фирмата е сключен договор №Д -142/ 15.12.2021 г.  за възлагане на 

поръчката за срок от 12 месеца.  

         

 2.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за 

реализиране на строеж: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на 

свлечен участък на улица "7-ма"в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско - общ. 

Брацигово, обл.”Пазарджик“ 

 
Обществената поръчка е открита на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП чрез публично 

състезание с публикувано в Профила на купувача решение №F168105/ 05.11.2021г. на 

кмета на община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е  

345 867,00 лева без ДДС. На 06.12.2022г. Възложителя прекратява процедурата, тъй 

като  не е спазен  чл. 111, ал. 4 от ЗОП и  чл. 59, ал. 5 от ЗОП.  

 

3.„Доставка на биогориво- дървесни пелети за нуждите на общинска 

администрация гр. Брацигово и звената към нея ” 

 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП чрез договаряне без 

предварително обявление с публикувано в Профила на купувача решение №F168768/ 

09.11.2021г. на  кмета на община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е 

32000,00 лева без ДДС. Изпратена и покана до  „ТиТ ТРЕЙД “ООД гр. Велинград за 

доставка на 49 тона / биогориво- дървесни пелети/  и е сключен договор №Д -

134/16.11.2021г. Доставката е извършена и договорът е приключил на 16.12.2021г. на 

стойност 31 356, 00 без ДДС. 

4.„Доставка на биогориво за нуждите на общинска администрация гр. 

Брацигово и звената към нея за отоплителен сезон 2021г.-2022г.“      
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Обществената поръчка е открита на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП чрез публично 

състезание с публикувано в Профила на купувача решение №F177747/ 03.12.2021г. на 

кмета на община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е 84 500,00 лева без 

ДДС.  За участие в обществената поръчка са подадени три оферти, като две от тях не са 

декриптирани от участниците и остават невидими за комисията. Сключен е договор 

№Д-21/ 27.01.2022г. с „ТиТ ТРЕЙД “ООД гр. Велинград за доставка на 130 тона 

пелети  и същият приключва на 04.04.2022 г. на стойност 84 240,00 без ДДС. 

5.„Изпълнение на „Текущ ремонт на КСУДС гр. Брацигово на две сгради/“ 

както следва: Сграда на База 1 „Васил Петлешков“ при КСУДС гр. 

Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово бул. „Трети март“ № 57; * и 

Сграда на ДЦДМУ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. 

Брацигово, ул. „Васил Левски“ № 6“ 

 
Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.1 с публикувана в Профила на 

купувача обява за събиране на оферти №F178249/06.12.2021г.  на  кмета на община 

Брацигово.  Прогнозна стойност на поръчката е 38 640,00 лева без ДДС. За участие в 

поръчката са подадени 12 броя оферти. За изпълнител е избран „ИВТ Дивелъпмънт“ 

ЕООД гр. София и е сключен  договор №Д-36/21.02.2022г.  на стойност 36 500,07 без 

ДДС. На 22.02.2022г. е констатирано, че са възникнали непредвидени видове и/или 

количества на СРР, невключени в КС към сключения договор №Д-36/21.02.2022г. 

Между Възложителя- община Брацигово и Изпълнителя- "ИВТ Дивелъпмънт" ЕООД, 

се сключва допълнително споразумение/анекс към договор Д-36 от 21.02.2022г. 

Договорът приключва на обща стойност 42 030,33 без ДДС на 18.03.2022г. 

 

6.„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 

патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,  Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства и Проект BG05FMOP001-5.001 – 

Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“ , разпределени по групи както следва: 

1. “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ 

2. “Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти „ 

3. “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и захарни 

изделия“ 

4. “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени 

храни “ 

 

Поръчката е открита чрез договаряне без предварително обявление на осн. чл.79, ал.1, 

т.4  от ЗОП с публикувано в Профила на купувача решение №F181329/15.12.2021г. на  

кмета на община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е 115 900,00 лева без 

ДДС. Изпратена е покана до  „Петров Комерс“ ЕООД гр. Пловдив и е сключен 

договор №Д-3/05.01.2022г. Срока за изпълнение е не по-дълъг от 6 месеца или до избор 

на изпълнител след провеждане на открита процедура по ЗОП. Договорът  е 

предсрочно прекратен на 15.04.2022г. 
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 7.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за 

реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на 

свлечен участък на улица "7-ма"в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско - общ. 

Брацигово, обл. Пазарджик“ 

Обществената поръчка е открита на осн. чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП с решение 

№F183067/21.12.2021г г. на кмета на община Брацигово, чрез публично състезание и е 

публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е 345 867,00 

лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 2 две оферти. Сключен е договор за 

изпълнение  с „Архбилдинг“ ООД  гр. Пловдив на стойност 343 500,00 без ДДС. С 

ПМС №188/21.07.2022г. на Министерски съвет на РБ е осигурено финансиране за 

изпълнение на обекта. На 25.07.2022г. е изпратено Възлагателно писмо до изпълнителя 

за стартиране изпълнението на договора. Изпълнението на поръчката продължава.         

8.„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 

патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,  Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства и Проект BG05FMOP001-5.001 – 

Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 
 по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“  

Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ 

Обособена позиция № 3“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“  

Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  

шоколадови  и захарни изделия“ 

Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови 

консерви, замразени храни “. 

 

Обществената поръчка е открита на осн. чл. чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с решение 

№F189129/17.01.2022 г. на кмета на община Брацигово, чрез открита процедура и е 

публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е 198 045,10 

без ДДС. 

    За Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“  

прогнозната стойност е 15256,00 лева без ДДС. За същата няма подадени оферти. 

Възложителят с мотивирано решение №D12934156/17.03.2022г.  прекратява поръчката 

в частта за обособена позиция 1 и  сключва договор по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с ЕТ 

“Мечта – Методи Аврамов“ №Д-59/11.04.2022г. на стойност 15255,50 без ДДС. 

 

   За Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ прогнозната 

стойност е 29935,60 без ДДС. За участие са подадени 4 броя оферти. Сключен е 

договор №Д74/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. Севлиево на стойност 25272,30 

без ДДС. 

 

   За Обособена позиция № 3“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни 

продукти“ прогнозната стойност е 74557,25 без ДДС. За участие са подадени 4 броя 

оферти. Сключен е договор №Д 75/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ ЕООД гр. Севлиево на 

стойност 66314,40 без ДДС. 

 

   За Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  

шоколадови  и захарни изделия“ прогнозната стойност е 27804,35 без ДДС. За участие 
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са подадени 4 броя оферти. Сключен е договор №Д 76/19.04.2022г. с „Бойлс Фууд“ 

ЕООД гр. Севлиево на стойност 22452,04 без ДДС. 

 

  За Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и 

зеленчукови консерви, замразени храни “ прогнозната стойност е 50491,90 без ДДС. За 

участие са подадени 4 броя оферти. Сключен е договор №Д 77/19.04.2022г. с „Бойлс 

Фууд“ ЕООД гр. Севлиево на стойност 42941,50 без ДДС. 

Изпълнението на обществената поръчка  продължава до 19.04.2023 г. 

 

9.„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на Община Брацигово“ 

 
 Обществената поръчка е открита на осн. чл. чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с решение 

№F197914/21.02.2022 г. на кмета на община Брацигово, чрез открита процедура и е 

публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е 350 000,00 

без ДДС. За участие са подадени 3 броя оферти. Сключен е договор  №Д-

83/01.06.2022г. с „Електрохолд Трейд“ ЕАД гр. София на  стойност 350 000,00 без ДДС. 

Изпълнението на договора продължава до 01.06.2023г. 

 

10.„Изпълнение на обществен автобусен превоз на пътници по линии от 

Областна транспортна схема, квота на община Брацигово“ 

 
Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с публикувана в 

Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F204140/04.03.2022г. на  кмета на 

община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е  

25 000,00 лева без ДДС.  На 21.03.2022г. Възложителят прекратява обществената 

поръчка, на осн. чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като няма подадени оферти. Във тази 

връзка между община Брацигово и „Транссервиз“ ООД гр. Пещера се сключи договор 

№ Д-68#1/13.04.2022г. по чл.20. ал.4, т.3 от ЗОП. 

 

11.„Доставка на съдове за битови отпадъци, за нуждите на община 

Брацигово“ 

 
Обществената поръчка е  открита на осн. чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с публикувана в 

Профила на купувача  обява за събиране на оферти №F224688/21.04.2022г. на  кмета на 

община Брацигово. Прогнозна стойност на поръчката е  

43 350,00 лева без ДДС. За участие в обществената поръчка са  подадена три  оферти. 

На 30.05.2022г. е изпратена покана за сключване на договор с първия класиран 

участник „МиМ Фрут“ ЕООД, като същия отказва. Сключен е договор с  №Д -

97/20.07.2022 г.  с  „БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД“ АД гр. София класиран на второ място за  

доставка на 600 бр. пластмасови кофи с обем 120 л. и 35 бр. пластмасови контейнери с 

обем 1100 л. с плосък капак. Извършена е доставката на всички кофи и се очаква 

доставката на контейнери. 

 

12.„Текущ ремонт сграда на ДГ „Здравец“ гр. Брацигово“ 

 
Обществената поръчка се открива на осн. чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП с решение 

№F246108/23.06.2022г. на  кмета на община Брацигово и същата е публикувана в 
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Профила на купувача. Прогнозна стойност на поръчката е  

114 800,00 лева без ДДС. За участие в поръчката са подадени 8 оферти. Сключен е 

договор №Д-108/22.08.2022г. на стойност 66 701,38 лв. без ДДС с „Маив Билд“ ООД. 

Изпълнението на договора е 90 дни, но не по-късно от 30.11.2022г. 

 

13.„Текущ ремонт на общински сгради в община Брацигово“ по три 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на 

зала на общински съвет, находяща се в Младежки дом гр. Брацигово“, 

Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на актова зала, находяща се в 

сградата на ПГСА гр. Брацигово“, Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на 

подготвително помещение към кухненски блок, находящ се в сградата на 

КСУДС гр. Брацигово“. 

 
Обществената поръчка се открива на осн. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с публикувана в 

Профила на купувача обява за събиране на оферти №F245735/23.06.2022г на  кмета на 

община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е   

24 370,00 лева без ДДС.  

За участие в поръчката по обособени позиции 1 и 2 са подадени по 3 броя оферти, а за 

обособена позиция 3 -  2 броя  оферти. За трите позиции е избран за изпълнител 

участник „Данаила Билд“ ЕООД гр. Самоков. Изпратена е покана за представяне на 

необходимите документи изискуеми по ЗОП за сключване на договор и стартиране на 

ремонтните дейности. 

 

14."Доставка на биогориво за нуждите на общинска администрация гр. 

Брацигово и звената към нея за отоплителен сезон 2022г.-2023г.“  

по две обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: Доставка на 150 тона биогориво- дървесни пелети;  

Обособена позиция 2: Доставка на 10 тона  биогориво – костилки/кайсии и 

череши/; 

 
Обществената поръчка е открита на осн. чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП с решение 

№F252069/12.07.2022г на кмета на община Брацигово чрез публично състезание и е 

публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е  132 500,00 

лева без ДДС. За обособена позиция 1: Доставка на 150 тона биогориво- дървесни 

пелети  са подадени 2 броя оферти. След изтичане на 14 дневния срок от влизане на 

сила на решението за избор на изпълнител, класираният на първо място участник с 

писмо вх. №30-2431-1/24.08.2022г. отказва да сключи договор. В тази връзка на осн. 

чл.112, ал.3 от ЗОП, Възложителят взе решение да измени решение №D 

16417376/11.08.2022г., като определя за изпълнител втория класиран участник. След 

изтичане на срока за обжалване на решението, Възложителят ще покани определения за 

изпълнител да сключи договор за доставка на 150 тона биогориво – дървесни пелети. За 

обособена позиция 2: Доставка на 10 тона  биогориво – костилки/кайсии и череши няма 

подадени оферти. 

 

15.„Основен ремонт на ляв тротоар по бул. "Трети март" в гр.Брацигово, в 

участъка от о.т.54 до о.т.415". 

 
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 т ЗОП с публикувана в Профила 

на купувача обява за събиране на офери №F 253514/15.07.2022г. на  кмета на община 
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Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 143 300,00 лева без ДДС. За участие в 

поръчката са подадени две офери. За изпълнител е избран „Д2 Строй" ЕООД гр. 

Пазарджик с предложена цена за изпълнение 143061,32 без ДДС. След изтичане на 

законоустановеният срок по ЗОП ще бъде изпратена покана до участника за сключване 

на договор. 

 

16. „Основен ремонт на покрив на Младежки дом гр. Брацигово“  

 
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с публикувана в 

Профила на купувача обява за съборане на офери № F265162/18.08.2022г. на кмета на 

община Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 37500,00 лева без ДДС. 

График за разглеждане на подадените оферти е определен за 01.09.2022г.  

 

17.„Текущ ремонт на санитарен възел в сграда с идентификатор 

06207.501.263.5 по КККР на гр. Брацигово“ 

 
Обществената поръчка е открита на осн.чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП чрез публично 

състезание с решение №F266853/23.08.2022г на  кмета на община Брацигови същата е 

публикувана в Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е  10300, 00 

лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 13.09.2022г. График за 

разглеждане на подадените оферти е определен за 14.09.2022г.  

 

18.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на строеж: Възстановяване на мостово съоръжение над р. 

"Луда", чрез  изграждане на плочест водосток в кв.26 по ЗРП на с. Козарско- 

общ. Брацигово, обл. Пазарджик .  
 

Обществената поръчка се открита на осн.чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез събиране на 

оферти с обява № F269491/30.08.2022г на  кмета на община Брацигово публикувана в 

Профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката е  269 537,00 лева без ДДС. 

Крайният срок за подаване на оферти е 12.09.2022г. График за разглеждане на 

подадените оферти е определен за 13.09.2022г.  

 

19.  „Доставка на лек автомобил за нуждите на Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства /КСУДС- гр. Брацигово/“. 
 

Обществената поръчка е открита  на осн. чл.20, ал.3, т.2 чрез събиране на оферти с 

обява публикувана в Профила на купувача № F269619/30.08.2022г. на кмета на община 

Брацигово. Прогнозната стойност на поръчката е 45830,00 лева без ДДС. Крайният срок 

за подаване на оферти е 12.09.2022г. График за разглеждане на подадените оферти е 

определен за 13.09.2022г.  

 

 

   Неограничен пряк и безплатен достъп до всички обществени поръчки проведени в 

община Брацигово може да бъде осъществен чрез профила на купувача и РОП-

/Регистър на обществени поръчки/, както  и в електронната платформа ЦАИС ЕОП . 

 

   

Изготвил: Гергана Велева 
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