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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№346 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.09.2021 г. с  Протокол № 28 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в 

Община Брацигово. 

 

Общинският съвет Брацигово, след като разгледа и обсъди  Годишния отчет за 

проведените обществени поръчки в Община Брацигово за  периода от 01.09.2020 г. до 

31.08.2021 г. , внесен от Надежда Борисова Казакова -  Кмета на Община Брацигово, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал.2 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии  и 

след станалите разисквания,   

РЕШИ: 

 

Приема Годишен отчет за проведените обществени поръчки в Община Брацигово  за  

периода от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г. 
 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

 
                                 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За“- 10, „Против“- 2, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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Отчет 

за проведените  обществени поръчки в общинска администрация гр. Брацигово, 

община Брацигово за периода от 01.09.2020г. до 31.08.2021г. 

 

По реда на откриването, провеждането и сключването на договор обществените 

поръчки са както следва: 

1.На 02.09.2020г. в РОП /Регистъра на обществените поръчки/ е публикувана обява за 

събиране на оферти по чл.20, ал.3 т.2 с № F59460-2020-006207 за „Доставка на 

биогориво - дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за 

нуждите на общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея “ за 

отоплителен сезон 2020г.-2021г. с уникален номер на поръчката 00765-2020-0007. За 

същата са подадени 3 броя оферти. Сключен е  договор №Д-111/02.11.2020г. с „ТИА 

ГРУП“ ООД  гр.Пловдив за изпълнение на поръчка в размер на 29 520,00 лв. без ДДС. 

Договора е приключил на 24.03.2021г.,  като всички доставки са извършени в срок. 

2.На 06.10.2020г. е публикувано в  РОП  решение за откриване на процедура № F64881-

2020-009617  за  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град 

Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, 

който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град 

Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. 

№BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г, уникален номер на поръчката 00765-

2020-0008 . До крайния срок за подаване  на оферти са подадени 13 бр. Подписан е 

договор №Д-31/18.02.2021г. с „Алфабет Консулт“ ЕООД гр. София на стойност 9190,00 

лв. без ДДС. 

3.На 14.10.2020г. чрез ЦАИС ЕОП е изпратена покана до „Глен Консулт“ЕООД  за 

участие в  обществена поръчка с предмет “Упражняване на авторски надзор във 

връзка с изпълнението на обществена поръчка за СМР с предмет: „Рекултивация 

на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово в УПИ I “Депо за 

неопасни отпадъци“, местност "Клисурата" в землището на гр. Брацигово, общ. 

Брацигово, обл. Пазарджик“ уникален номер на поръчката 00765-2020-0009, 

публикувана в РОП с решение № F60700-2020-010579. За същата е подписан договор 

№Д-115/25.11.2020г. на стойност  16 925,69 без ДДС. 

4.На 02.11.2020г. в РОП е публикувана обява за събиране на оферти № F70483-2020-

012827 за „Доставка на горива и смазочни материали за зареждане автомобилите 

на общинска администрация гр.Брацигово, община Брацигово за 2020/2021 

година“ уникален номер на поръчката 00765-2020-0010. До крайния срок за събиране 

на офертите в ЦАИС ЕОП е постъпила само 1 брой оферта от „КА ОЙЛ“ ЕООД. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 30 000,00 без ДДС и през месец 

декември е сключен  договор №Д-120/14.12.2020г.  

5. На 25.11.2020г. е публикувано решение в РОП с № F74916-2020-015728 за  откриване 

на процедура чрез публично състезание с предмет: Инженеринг – проектиране, 
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авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : Укрепване на 

свлачищни участъци на общински път PAZ 2045 /III-375/ - Исперихово – Козарско – 

Жребичко, община Брацигово" уникален номер на поръчката 00765-2020-0011 . В 

предметния обхват на възлагане на настоящата обществена поръчка са включени  

следните дейности: 

 Дейност №1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен 

проект“ по техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата 

поръчка; 

 Дейност №2: Изпълнение на строителните дейности на обекта, съобразно 

проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите, към момента, нормативни 

изисквания; 

 Дейност №3: Осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството; 

В ЦАИС ЕОП до изтичане на крайния срок 18.12.2020г. е подадена само 1 брой оферта. 

Подписан е договор №Д-34/25.02.2021г с „Делчев Инженеринг“ ЕООД на стойност 

418 000,00 без ДДС.  За обществената поръчка е налично финансиране със средства от 

бюджета на община Брацигово, осигурени чрез МКВП /Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане/ към МС. 

6. На 16.12.2020г. в РОП е публикувано решение на Кмета на община Брацигово за 

откриване на процедура, чрез публично състезание под № F79130-2020-018326 за 

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на Община Брацигово“-уникален 

номер на поръчката 00765-2020-0012. До крайния срок за събиране на офертите в 

ЦАИС ЕОП са подадени 5 броя оферти. За изпълнител на обществената поръчка е 

избран „Кумер“ ООД , гр. София с който е подписан договор № Д-36/10.03.2021г. за 

изпълнение в срок от 1 година в размер до 150 000,00 лв. без ДДС. 

7. На 09.02.2021г. в РОП е публикувано  Решение    № F88844-2021-005020  на кмета на 

община Брацигово за обществена поръчка с предмет: „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“, уникален номер на поръчката 00765-2021-0002 .  

 За участие в поръчката са подадени 5 броя оферти. Сключени са договори по 

обособените позиции както следва:  

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

договор №Д-64/05.05.2021г.с „Мира Фууд“ ЕООД ,адрес на управление гр. Пловдив за  

сумата от 15211,00 без ДДС. 
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Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“ е сключен 

договор Д-65/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ ЕООД ,адрес на управление гр. Пловдив  

за  сумата от 26022,50 без ДДС. 

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

е сключен договор №Д-66/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ ЕООД ,адрес на управление 

гр. Пловдив за  сумата от 77179,00  без ДДС. 

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

шоколадови  и захарни изделия“ е сключен договор №Д-67/05.05.2021г. с „Петров 

Комерс“ ЕООД ,адрес на управление гр. Пловдив за  сумата от 27142,95  без ДДС. 

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

консерви, замразени храни е сключен договор №Д-68/05.05.2021г. с „Петров Комерс“ 

ЕООД, адрес на управление гр. Пловдив за  сумата от 40406,85  без ДДС. Изпълнението 

на обществената поръчката продължава до 05.05.2022 г. 

 

8. На 22.02.2021г. чрез ЦАИС ЕОП е изпратена покана до „Глен Консулт“ ЕООД  за  

представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с уникален номер 00765-

2020-0003 с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението 

на обществена поръчка за СМР с предмет: „Строителство на улици от улична 

мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и 

благоустрояване”,  който се изпълнява по проект: „Строителство на улици от улична 

мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“  

  Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано в РОП с  № 

F93338-2021-007029. За същата се подписа договор № Д-49/12.04.2021г. на стойност 

10 500,00 без ДДС. 

9. Община Брацигово, след проведени Пазарни консултации, публикувани в РОП на 

06.01.2021г. с №Т101974 е  провела обществена поръчка с идентификационен номер : 

00765-2021-0004  с предмет: „Изпълнение на обществен автобусен превоз на 

пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на община Брацигово“. 

     След изтичане на законоустановения срок  по ЗОП  за подаване на оферти 

16.03.2021г., по обществената поръчка цитирана по горе, не са подадени оферти за 

участие. Възложителят публикува в профила на купувача на община Брацигово 

обявление за възложена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 и ал.7 от ЗОП с № 2021-

0196019 / 19.03.2021г. в което отбелязва, че поръчката не е възложена, поради липса на 

подадени оферти и прекратява същата. 

   На 12.04.2021г. на основание чл.20, ал.4 т.3 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, между община Брацигово, представлявана от Надежда Борисова Казакова - Кмет  

и „Транссервиз“ ООД , ЕИК 112029579, със седалище и адрес на управление гр. 

Пещера, ул.“Михаил Такев“ №158 , представлявано от Атанас Георгиев Петърнейчев –

Управител е подписан договор № Д-48/12.04.2021г.  за „Изпълнение на обществен 

автобусен превоз на пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на 

община Брацигово“. 
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10. Нa 15.03.2021г. в РОП е публикувано решение № F98580-2021-010469 на Кмета на 

община Брацигово за откриване обществена поръчка чрез публично състезание с 

предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване на свлачищни 

участъци на общински път PAZ 2045 /III-375/ - Исперихово – Козарско – Жребичко, 

община Брацигово“, уникален номер на поръчката 00765-2020-0005. Подадени са 9 

броя оферти. Подписан е договор  №Д-79/09.06.2021г. с „Пловдивинвест“ АД, гр. 

Пловдив на стойност 5300,00 лв. без ДДС. 

 

11. Община Брацигово има сключен договор №Д-3/13.01.2020г. за обществена поръчка 

с предмет: „ Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община 

Брацигово”, с изпълнител „Астон Сервиз“ ООД и срок на действие 36 месеца. В 

Община Брацигово е постъпило предизвестие от изпълнителя за прекратяване с Вх. 

№30-2104-9/09.07.2021Г. поради наличие на пълна обективна невъзможност за 

изпълнение на услугата. С полученото писмо изпълнителят ни е уведомил, че на  

17.07.2021г. прекратява договора на основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от същия. 

Възложителят е длъжен да изпълнява задълженията, вменени му от екологичното 

законодателство за опазване на чиста градска среда и за превенция на редица 

заболявания опасни за гражданите. Неизпълнението на тези задължения екологичното 

законодателство обвързва с тежки санкции - глоби. Невъзможността на изпълнителя да 

изпълнява задълженията си по договора, поставя общината в позиция да не може да 

изпълнява основни нормативни задължения към населението на територията на 

Община Брацигово по ЗУО. За кмета на общината съществува задължението да 

организира управлението на отпадъци на територията на общината, като този процес 

следва да бъде непрекъснат. В този смисъл са налице изключителни обстоятелства по 

смисъла на т. 17 от § 2 на ДР към ЗОП – същите представляват непредвидими за 

Възложителя събития, които увреждат и непосредствено застрашават в дългосрочен 

план живота и здравето на хората и околната среда, като са свързани със съществено 

затруднение на нормалното изпълнение на нормативно установената дейност на 

Възложителя. Прекъсването в изпълнението на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Брацигово ще доведе 

незабавно до влошаване чистотата на населените места и здравословната жизнена среда 

за населението. Единствената правна възможност в случая е съгласно разпоредбата на 

чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП – възлагане на ОП чрез процедура на договаряне без 

предварително обявление. 

Във тази връзка на 16.07.2021г. община Брацигово открива процедура чл. 79, ал. 1, т. 4 

от ЗОП –чрез процедура на договаряне без предварително обявление с решение № 

F1135088-2021-037827 за обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране 

на битови отпадъци на територията на община Брацигово”, уникален номер на 

поръчката 00765-2020-0006. Сключен е договор №Д 93/19.07.2021г. с „Комунал 

Сервиз“ ООД за срок не-по дълъг от 7 месеца на стойност 198 000,00 лв. без ДДС. 

12. На 25.08.2021г. община Брацигово открива процедура по  чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

/публично състезание/–  с решение № F146808-2021-046995  за възлагане на ОП с 

предмет: “Доставка на биогориво за нуждите на общинска администрация гр. 

Брацигово и звената към нея  за отоплителен сезон 2021г.-2022г.“ уникален номер 

на поръчката 00765-2021-0007. Обществената поръчка е разделена на две обособени 

позиции, както следва: 
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 Обособена позиция 1: Доставка на 180 тона биогориво - дървесни пелети - 

Прогнозна стойност на обособена позиция 1 – 68 400,00 лв без ДДС. 

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

череши/ -  Прогнозна стойност на обособена позиция 2 – 2 800,00 лв без ДДС. 

 

Срокът за подаване на оферти за същата е до 15.09.2021г. След изтичане на срока и 

разглеждане на подадените офертите от комисия назначена със заповед на Кмета, ще 

бъде избран изпълнител с който ще се сключи договор за извършване на доставките. 

Прогнозната стойност на поръчката е 71 200.00 лв. без ДДС за двете обособени 

позиции. 

13. На 27.08.2021г. в РОП е публикувано решение  с № F145373-2021-046600  на кмета 

на община Брацигово за откриване на обществена поръчка уникален номер 00765-2020-

0008 с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци  на територията 

на община Брацигово", чрез открита процедура чл.73, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП. Срока за подаване оферти е до 28.09.2021. След изтичане на срока , 

комисия ще разгледа получените оферти и ще бъде избран изпълнител с който ще се 

сключи договор за извършване на услугата за срок от 2 /две/ години с прогнозна 

стойност 660 000.00лв. без ДДС. 

 

Изготвил:Гергана Велева 

Мл. експерт ”Обществени поръчки” 

 

 

Неограничен пряк и безплатен достъп до всички обществени поръчки може да 

бъде осъществен чрез РОП-/Регистър на обществени поръчки, както  и в профила на 

купувача на адрес https://app.eop.bg/buyer/2523 в електронната платформа ЦАИС ЕОП 

 

https://app.eop.bg/buyer/2523

