
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№616 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.09.2014 год. с Протокол № 37 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за обществените поръчки в община Брацигово за 

периода от 01.01.2014 до 10.09.2014 година. 

 

 

Общински съвет град Брацигово, а основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

и чл.114, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  

 

 

РЕШИ : 

 

 

1.Приема отчета за обществените поръчки в община Брацигово за периода от 

01.01.2014 до 10.09.2014 година. 

 

                                                                  

Общ брой на 

общинските 

съветници: 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 17 17 17 0 0 

                             

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Решение 616/30.09.2014 год. 

 

О  Т  Ч  Е  Т 

за обществените поръчки в община Брацигово  

 

Настоящият отчет включва информация за  проведените обществените поръчки  за периода от 

01.01.2014 г. – до 10.09.2014 г.  

Информацията се предоставя  по реда на откриването на обществените поръчки  и е  както 

следва : 

 1. “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ гр.Брацигово “ 

 Поръчката е открита с Решение № РДР № 2 /10.01.2014г. на кмета на община Брацигово  чрез 

открита процедура. Прогнозната стойност на поръчката е 357 930,84 лв. без ДДС. Финансирането е от 

Републиканския бюджет по ПМС № 19 от 07.02.2014 г. За участие в процедурата са подадени  8 броя 

оферти както следва : 

Участник № 1 – „Пирс-Д” ООД, гр. Пловдив ; 

Участник № 2 – „Хидроизомат” АД, гр. София; 

Участник №3 – ЕТ”Маргарита-П-Петрун Костадинов”, гр.Благоевград ;Участник № 4 – 

ДЗЗД „Интерхолд- Стини” ООД, гр. София;  
Участник № 5 – „Бибов и Ко” ООД, гр. Пловдив ; 

Участник № 6 – „Европлам” ООД, гр. Пловдив;  

Участник № 7– „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово;  
Участник № 8 – „Аврамов 1” ЕООД, гр. Пловдив ; 

С решение на кмета на община Брацигово е извършено класиране на участниците съгласно 

определената методика за оценка която включва показателите-срок на изпълнение,гаранционен срок на 

обекта и предложена цена  като както следва :  

1.. На първо място: участникът „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово със събрани  от 

комплексната оценка  96,29 точки;  

2.На второ място: участникът „Аврамов-1” ЕООД, гр. Пловдив със събрани от комплексната 

оценка  87,50 точки ; 

3.На трето място: участникът „Бибов и Ко” ООД, гр. Пловдив със събрани от комплексната 

оценка  87,05 точки ; 

4.На четвърто  място: участникът ДЗЗД „Интерхолд - Стини”, гр. София със събрани от 

комплексната оценка  84,09 точки; 

5.На пето място: участникът „Хидроизомат” АД, гр. София със събрани от комплексната 

оценка  84,03 точки; 

6.На шесто място: участникът „Европлам” ООД, гр. Пловдив със събрани от комплексната 

оценка  78,61 точки; 

7.На седмо място: участникът „Пирс-Д” ООД, гр. Пловдив със събрани от комплексната 

оценка  69,61 точки; 

 

Отстранен от процедурата  е участник № 3 “– ЕТ”Маргарита-П-Петрун Костадинов”, 

гр.Благоевград , поради представен скъсан Плик № 3 и не запечатан плик № 2 .  

Няма обжалване по процедурата. Сключен е договор с класирания на първо място участник “Братя 

Пашкулеви “ ООД гр. Брацигово. Стойността на договора е 329 537,06 (триста двадесет и девет хиляди  

петстотин тридесет и седем  лева  и шест стотинки)без ДДС, или 395 444,47 лв. с ДДС. 

 Поръчката е изпълнена.  

  2. „ Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала,УПИ ІІ-Училище,кв.45 по РП на 

с.Бяга,общ.Брацигово “. 

Поръчката е открита с Решение № РДР № 9 /23.01.2014г. на кмета на община Брацигово  чрез 

открита процедура. Прогнозната стойност на поръчката е 392490,06 лв. без ДДС.  Финансирането е от 

Републиканския бюджет. За участие в процедурата са подадени  12 броя оферти както следва : 

Участник № 1 – ЕТ”Васил Костов”, гр. Полски Тръмбеш ; 

Участник № 2 – Консорциум„ЦЕРБ –ЕАД- БКС 2009”, гр.София ; 

Участник № 3– „Елитстрой” АД, гр. Благоевград” ; 

Участник № 4 – „Еко Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик ; 

Участник № 5 – „Електролукс Табаков и синове” ООД, гр. Пловдив ; 

Участник № 6– „Термикс Ес ” ООД, гр. Пазарджик ; 

Участник № 7 – „Пирс-Д ” ООД, гр. Пловдив ; 

Участник № 8 – „Стини” ООД, гр. София ; 

Участник № 9–„Марица Пазарджик 2014”ДЗЗД ,гр. Пазарджик ; 



Участник № 10– „Рестстрой” ООД ,гр. Пловдив ; 

Участник № 11– „Братя Пашкулеви”ООД ,гр. Брацигово ; 

Участник № 12 – „Аврамов 1” ЕООД, гр. Пловдив ; 

За изпълнител на поръчката е избран Участник № 5 „Електролукс Табаков и синове” ООД, гр. 

Пловдив  със събрани 84,82 точки и предложена цена 300 655,70 лв. без ДДС и 360786,84 лв. с ДДС. 

Сключен е договор № Д-90/04.06.2014 г. 

Поръчката се изпълнява.Предстои оформяне на документите по приключването и . 

3.Избор на изпълнител за осигуряване на публичност : 

Обособена позиция 1: „Разработване на електронен информационен бюлетин за  информиране относно 

политиките, провеждани от общинската администрация” 

Обособена позиция 2:„ Информация и публичност”.  

по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА 

ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 

 

         Поръчката е открита със заповед № РД -50/04.02.2014 г.  чрез публична покана . Прогнозната 

стойност на поръчката е 6633,33 лв. без ДДС и се финансира от Министерство на финансите по прграма 

«Администативен капацитет». 

За участие в процедурата са подадени 8 броя оферти от следните  участници:  

1.Участник № 1  „Нико-96” – ЕООД  гр. Казанлък;  
2. Участник № 2  ЕТ”Парти Сервиз – Крис-Христина Секлеменова” гр.Бургас ; 

3. Участник № 3 „Прайм Тайм” – ЕООД гр. София; 

4. Участник № 4 „Агенция Про Уей” – ЕООД гр. София; 

5. Участник № 5 „Наутилос Дизайн”– ЕООД , гр. София ; 

6. Участник № 6 ”Яна Тур -България“ ЕООД , гр. София; 
7. Участник № 7 ЕТ„Нитос-2-Иван Стоев”,гр. Пазарджик; 

8. Участник № 8 „Никея Дизайн” ООД гр. Брацигово; 

 

След разглеждане на офертите от длъжностни лица назначени със заповед на кмета на община 

Брацигово се извърши класиране както следва : 

 На първо място - Участник № 7  ЕТ„Нитос-2-Иван Стоев” - гр. Пазарджик, с   91.22 точки 

от комплексната оценка; 

На второ място - Участник № 1 „Нико-96” ЕООД - гр. Казанлък, с   77.17 точки от 

комплексната оценка; 

На трето място - Участник № 3 „Прайм Тайм” ЕООД - гр. София,  с   56.67 точки от 

комплексната оценка. 

В комплексната оценка  на участниците участват показателите –Срок за изпълнение и 

Предложена цена. 

Останалите участници са отстранени поради липса на документи и не отговарящи на 

минималните изисквания на Възложителя технически възможности и квалификация за изпълнение на 

поръчката. 

Сключен  е договор с класирания на първо място участник на 26.02.2014 г. на стойност 6550 лв. 

без ДДС и поръчката е възложена за изпълнение. 

Към 31.07.2014 г. поръчката е изпълнена и извършено окончателно разплащане с изпълнителя в 

рамките на сключения договор. 

4.Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на 

правила за мониторинг и контрол на политики по обособени позиции: Обособена позиция 

1:Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на конкретни политики от общината”;Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за 

енергийна ефективност” на общината”;Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ/ 

възобновяеми енергийни източници/”;Обособена позиция 4: „Разработване на общински план за 

развитие за периода 2014-2020г. 

по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА 

ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез 



Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 
   

Поръчката е открита със заповед № РД -68/17.02.2014 г.  чрез публична покана . Прогнозната стойност на 

поръчката е 48175,00 лв. без ДДС и се финансира от Министерство на финансите по прграма 

«Администативен капацитет». 

За участие в процедурата са подадени 3 броя оферти от следните участници: 

           1.Участник № 1 “ Приватсистем”ООД гр.София; 

2. Участник № 2  Агенция”Стратегма” ООД гр. София; 

3. Участник № 3 “Електра-Консулт” ЕООД гр. София; 

 

След разглеждане на офертите от длъжностни лица назначени със заповед на кмета на община 

Брацигово се извърши класиране както следва : 

 

На първо място Участник №1 „Приватсистем” ООД, оферта с вх. № 30-593-1 на 24.02.2014 г.  

с   100 точки от комплексната оценка; 

В комплексната оценка участват показателите –Срок за изпълнение и предлагана цена. 

Останалите участници не са допуснати до оценка поради липса на документи и неотговарящи на 

минималните изисквания за технически възможности и квалификация заложени от Възложителя на 

поръчката.  

Сключен  е договор с класирания на първо място участник на 17.03.2014 г. на стойност 46500 лв. 

без ДДС и поръчката е възложена за изпълнение. 

Към 30.05.2014 г. поръчката е изпълнена .Стратегическите планови документи са приети с 

приемо - предавателни протоколи и извършено окончателно разплащане с фирмата изпълнител. 

 

5. “Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-78/04.12.2013 

г.Проект”Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагана на устойчивото 

развитие на община Брацигово с помощта на надграждащи обучения”  

Поръчката се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.” , 

съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 

държавна администрация ”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.   

  

Поръчката е открита със Заповед № 74/20.02.2014 г.на кмета на община Брацигово  чрез публична покана 

. Прогнозната стойност на поръчката е 65100,00 лв. без ДДС и се финансира от Министерство на 

финансите по прграма «Администативен капацитет». 

За участие в процедурата са подадени 5 броя оферти от следните участници: 

           1.Участник № 1 “ Стик”ЕООД гр.Варна; 

2. Участник № 2  ”Евро-Алианс”” ООД гр. Пловдив; 

3. Участник № 3 “Център за професионално обучение към ”Рувекс” АД гр. София; 

4.ЕСС “Къмпани” – ЕООД гр.Мадан; 

5.СНЦ Бизнес Център гр. Пещера. 

 

След разглеждане на офертите от длъжностни лица назначени със заповед на кмета на община 

Брацигово за изпълнител на поръчката е избран Участник № 1 “ Стик”ЕООД гр.Варна със събрани 

точки съгласно методиката за оценка 80,69 точки. 

 

Сключен  е договор   с класирания на първо място участник № Д-50-1/04.04.2014 г. на стойност 

65000 ,00 лв. без ДДС и поръчката е възложена за изпълнение. 

Към 04.08.2014 г. поръчката е изпълнена от изпълнителя. 

 

6.  „ Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и 

рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в град Брацигово,община Брацигово,област 

Пазарджик- ул.”Борис Чулков, ул.”Данаил Юруков “, ул.”Антон Ашкерц “,ул.”Борис Томчев” 

 

Поръчката е открита със заповед № РД -115/11.03.2014 г.  чрез публична покана . Прогнозната стойност 

на поръчката е 249903,68 лв. без ДДС и се финансира от Републиканския бюджет  по ПМС № 19 от 

07.02.2014 г.. 

За  участие в процедурата са подадени 2 броя оферти от следните участници: 

1.Участник № 1  „Еко Хидро” – ООД  гр. Пазарджик ; 



2. Участник № 2  “Пътстрой” ООД гр.Пазарджик; 

 

За изпълнител е избран участника “Еко Хидро -  90”  ООД гр. Пазарджик .Сключен е договор  на 

31.03.2014 г. на стойност 226 235,49 лв. без ДДС.  

Поръчката е изпълнена и приключена. 

 

7. “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР за подобряване на енергоефективността на общинската 

образователна и културна инфраструктура в Община Брацигово” по Приоритетна ос 1 на 

Национална схема за зелени инвестиции на Националния доверителен екофонд” 

 

Поръчката е открита със заповед № РД -123/17.03.2014 г.  чрез публична покана . Прогнозната стойност 

на поръчката е 177454,15 лв. без ДДС и се финансира от Национален доверителски екофонд. 

За участие в процедурата са подадени 2 броя оферти от следните участници: 

1.Участник № 1  „Тим Инвест ” – ЕООД  гр. Хасково; 

2. Участник № 2  “Братя Пашкулеви ” ООД гр.Брацигово; 

Участникът “ Тим Инвест “ ЕООД гр.Хасково не е допуснат до оценка поради липса на 

документи в Плик № 1 и поради обстоятелство че не отговаря на минималните изисквания за технически 

възможности за изпълнение на поръчката. 

За изпълнител е избран участника “Братя Пашкулеви”  ООД гр. Брацигово  .Сключен е договор  

на 24.04.2014 на стойност 176 604,72 /сто седемдесет и шест хиляди шестстотин и четири лева и 

седемдесет и две стотинки / лева без ДДС, или  211 925,66 /двеста и единадесет  хиляди деветстотин 

двадесет и пет лева и шейсет и шест стотинки / лева  с ДДС. 

Поръчката е изпълнена  и приключена. 

 

8. „Основен ремонт  на  общинските пътища в община Брацигово за 2014 година в т. ч. ІІІ-

375,Исперихово-Козарско-Жребичко и местен път с.Равногор – “Атолука” 

 

Поръчката е открита със заповед № РД -194/04.04.2014 г.  чрез публична покана . Прогнозната стойност 

на поръчката е 84250,00 лв. без ДДС и се финансира от републиканския бюджет. 

За участие в процедурата са подадени 2 броя оферти от следните участници: 

1.Участник № 1  „Еко Хидро” – ООД  гр. Пазарджик ; 

2. Участник № 2  “Пътстрой” ООД гр.Пазарджик; 

 

За изпълнител е избран участника “Еко Хидро -  90”  ООД гр. Пазарджик .Сключен е договор  на  

24.04.2014 г. на стойност до 100 100 лв.с  ДДС. Действителната стойност на договора се формира на база 

действително извършени работи съгласно ценовото предложение на изпълнителя по видове възложени 

ремонтни работи. 

Поръчката е изпълнена и приключена.. 

 

9. Ремонт на покрив на детска градина, находяща се в УПИ І- Детска градина , в квартал 

30 по РП на село Равногор,община Брацигово  „ и „  Ремонт на покрив на сграда „ –комплекс  за 

здравеопазване с идентификатор 06207.501.267.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

06207.501.267 по КККР на град Брацигово / УПИ VІІ-Болница  ,кв.31 по РП на град Брацигово 

 

Поръчката е открита с Решение № РДР № 25 /12.08.2014г. на кмета на община Брацигово  чрез открита 

процедура. Прогнозната стойност на поръчката е 73000 лв. без ДДС. Финансирането е от бюджета на 

община Брацигово. 

Поръчката е на етап подаване на оферти в срок  до 10.09.2014 г. Отварянето на офертите е на 11.09.2014 

г. 

 

10. „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово 

през зимен  сезон 2014г. – 2015 година” 

Поръчката е открита със заповед № 499/03.09.2014 г. чрез публична покана. 

Срока за подаване на документи е до 11.09.2014 г..Отварянето на офертите е на 12.09.2014 г. 

 

                                                           


