
1

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/62201, 62139; ФАКС:0336/62139; 62325

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

РЕГИСТЪР 

НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г. 

№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

1.

„ Изработване на 
проект за Общ 
устройствен план на 
община Първомай, 
област Пловдив, 
включващ екологична 
оценка (ЕО) и оценка 
на съвместимостта 
(ОС)“ 

Услуги

Публично 
състезание 

– чл.18, 
ал.1, т.12 от 

ЗОП

00646-2017-
0001

Решение № РД-
21-2/22.02.2017
г. на Кмета на 

община 
Първомай 

Договор № РД-
13-

220/18.09.2017г.

От община 
Първомай и МРРБ.

2.

„Изготвяне на 
комплексен доклад за 
оценка на 
съответствието на 
работен 

Услуги

Публично 
състезание 

– чл.18, 
ал.1, т.12 от 

ЗОП

00646-2017-
0002

Решение № РД-
21-3/01.03.2017
г. на Кмета на 

община 
Първомай 

Договор № РД-
13-

226/21.09.2017г.

Финансирането на 
обекта на 
обществената 
поръчка ще се 
осигури въз 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

инвестиционен проект 
и осъществяване на 
независим строителен 
надзор при реализация 
на проект 
BG16RFOP001-3.002-
0020 „Подобряване на 
материално-
техническата база на 
Професионална 
гимназия по селско 
стопанство – гр. 
Първомай с цел 
повишаване 
качеството на 
образователната 
среда“ 

основа на 
Административен 
договор за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
по Оперативна 
програма „Региони 
в растеж“ 2014 – 
2020 г., процедура 
за директно 
предоставяне 
BG16RFOP001-
3.002 „Подкрепа за 
професионалните 
училища в 
Република 
България“ по 
проектно 
предложение: 
BG16RFOP001-
3.002 -0020
„Подобряване на 
материално-
техническата база 
на Професионална 
гимназия по 
селско стопанство 
– гр. Първомай с 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

цел повишаване 
качеството на 
образователната 
среда“ 

3.

„Доставка и монтаж 
на оборудване и 
обзавеждане по проект 
BG16RFOP001-3.002-
0020 „Подобряване на 
материално-
техническата база на 
Професионална 
гимназия по селско 
стопанство – гр. 
Първомай с цел 
повишаване 
качеството на 
образователната 
среда“, по три 
обособени позиции: 
Обособена позиция № 
1 „Доставка на 
ученическо 
обзавеждане за 
нуждите на ПГСС 
„Васил Левски“, гр. 
Първомай“; 
Обособена позиция № 
2 „Доставка на 

Доставки

Публично 
състезание 

- чл.18, 
ал.1, т.12 от 

ЗОП

00646-2017-
0003

Решение № РД-
21-4/02.03.2017
г. на Кмета на 

община 
Първомай 

Неприключена Финансирането на 
обектите на 
обществената 
поръчка ще се 
осигури въз 
основа на 
Административен 
договор за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ, 
сключен по 
процедура за 
директно 
предоставяне на 
помощ 
BG16RFOP001-
3.002 „Подкрепа за 
професионалните 
училища в 
Република 
България“, 
приоритетна ос 3 
„Регионална 
образователна 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

ученическо 
оборудване за 
нуждите на ПГСС 
„Васил Левски“, гр. 
Първомай“; 
Обособена позиция № 
3 „Доставка и монтаж 
на компютърна и 
аудио-озвучителна 
техника за нуждите на 
ПГСС „Васил 
Левски“, гр. 
Първомай“ 

инфраструктура“ 
на Оперативна 
програма „Региони 
в растеж 2014-
2020г.“ за 
проектно 
предложение: 
BG16RFOP001-
3.002-0020
„Подобряване на 
материално – 
техническата 
база на 
Професионална 
гимназия по 
селско 
стопанство – гр. 
Първомай с цел 
повишаване 
качеството на 
образователната 
среда“

4.

„Инженеринг – 
проектиране, 
строителство за 
основно обновяване на 
материалната база на 
„ПГСС Васил 
Левски“, гр. Първомай 

Строителство

Публично 
състезание 

- чл.18, 
ал.1, т.12 от 

ЗОП

00646-2017-
0004

Решение № РД-
21-5/09.03.2017
г. на Кмета на 

община 
Първомай 

Договор № РД-
13-

202/24.08.2017г.

Финансирането на 
обекта на 
обществената 
поръчка ще се 
осигури въз 
основа на 
Административен 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

и осъществяване на 
авторски надзор“ 

договор за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
по Оперативна 
програма „Региони 
в растеж“ 2014 – 
2020 г., процедура 
за директно 
предоставяне 
BG16RFOP001-
3.002 ”Подкрепа за 
професионалните 
училища в 
Република 
България“ по 
проектно 
предложение: 
BG16RFOP001-
3.002 -0020
„Подобряване на 
материално-
техническата 
база на 
Професионална 
гимназия по селско 
стопанство – гр. 
Първомай с цел 
повишаване 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

качеството на 
образователната 
среда“

5.

Предоставяне на 
далекосъобщителни 
услуги от лицензиран 
оператор чрез 
обществена 
далекосъобщителна 
подвижна клетъчна 
мрежа по стандарт 
GSM/UMTS/LTE с 
национално покритие 
за нуждите на Община 
Първомай. 

Услуги

Събиране 
на оферти 

с обява  

Чл.20,ал.3,
т.2 от ЗОП

9063123 от 
06.04.2017г.

Обява за 
обществена 
поръчка на 
стойност по 

чл.20, ал.3 от 
ЗОП № РД-10-
6/06.04.2017г.

Договор № РД-
13-

166/05.06.2017г.

Средства на община 
Първомай

6.

Изпълнение на строеж 
"Аварийно-
възстановителни 
работи на подпорна 
стена на ул. 16-та в с. 
Буково, община 
Първомай 

Строителство

Събиране 
на оферти 

с обява  

Чл.20,ал.3,
т.1 от ЗОП

9065199 от 
13.06.2017г. 

Обява за 
обществена 
поръчка на 
стойност по 

чл.20, ал.3 от 
ЗОП № РД-10-
7/13.06.2017г.

Договор № РД-
13-

192/07.08.2017г.

Финансови средства 
от 

Междуведомственат
а комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

МС.

7.

Изпълнение на строеж 
"Канализационни 
клонове на 
територията на 
стопански двор №1 в 
гр. Първомай 

Строителство

Събиране 
на оферти 

с обява  

Чл.20,ал.3,
т.1 от ЗОП

9065200 от 
13.06.2017г. 

Обява за 
обществена 
поръчка на 
стойност по 

чл.20, ал.3 от 
ЗОП № РД-10-
8/13.06.2017г.

Неприключена Общински средства 
в рамките на 

одобрения бюджет 
за строежа в размер 

на 45 800 лв.
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

8.

„Аварийно-
възстановителни 
работи по 
реконструкция на 
улица "Първа“ в с. 
Буково, община 
Първомай" 

Строителство

Пулично 
състезание-
Чл.18, ал.1, 
т.12 от ЗОП

00646-2017-
0005

Решение № РД-
21-6-/21.06.2017г. 

на Кмета на 
община 

Първомай

Неприключена Финансови средства 
от 

Междуведомственат
а комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

МС.

9.

„ Обществен превоз на 
пътници по линии от 
утвърдените 
Общинска, Областна и 
Републиканска 
транспортни схеми от 
квотата на Община 
Първомай по 
обособени позиции“ 1. 
Обособена позиция № 
1: Извършване на 
обществен превоз на 
пътници по автобусни 
линии: ПЛОВДИВ – 
ПЪРВОМАЙ / през 
Асеновград/; 
ПЪРВОМАЙ – 
БУКОВО; 
ПЪРВОМАЙ – 
ВОДЕН; ПЪРВОМАЙ 
– ИСКРА; 
ПЪРВОМАЙ – 

Услуги 

Открита 
процедура  
Чл.20, ал.1, 
т.1, б. „б” 
от ЗОП

00646-2017-
0006

Решение № РД-
21-8-/26.07.2017г. 

на Кмета на 
община 

Първомай

Неприключена От 
републиканския 
бюджет и от 
бюджета на 
Община Първомай 
чрез компенсации 
съгласно Наредба 
за условията и 
реда за 
предоставяне на 
средства за 
компенсиране на 
намалените 
приходи от 
прилагането на 
цени за 
обществени 
пътнически 
превози по 
автомобилния 
транспорт, 
предвидени в 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

ДЪЛБОК ИЗВОР 2. 
Обособена позиция № 
2: Извършване на 
обществен превоз на 
пътници по автобусни 
линии: СТАРА 
ЗАГОРА – 
ПЪРВОМАЙ; 
ПЛОВДИВ – 
ПЪРВОМАЙ /през 
Градина/; 
ПЪРВОМАЙ – 
КАРАДЖАЛОВО; 
ПЪРВОМАЙ – 
КРУШЕВО; 
ПЪРВОМАЙ – 
ДОБРИ ДОЛ; 
ПЪРВОМАЙ –
ВИНИЦА; 
ВЪТРЕШНОГРАДСК
А ЛИНИЯ № 1 

нормативните 
актове за 
определени 
категории 
пътници, за 
субсидиране на 
обществени 
пътнически 
превози по 
нерентабилни 
автобусни линии 
във 
вътрешноградския 
транспорт и 
транспорта в 
планински и други 
райони и за 
издаване на 
превозни 
документи за 
извършване на 
превозите . 

10.

„Доставка на въглища 
тип “Брикети“, 
въглища тип 

“Донбас“, дърва за 
огрев /твърда 

дървесина/ и дървесни 
пелети за нуждите на 

Доставки 

Събиране 
на оферти 

с обява  

Чл.20,ал.3,
т.2 от ЗОП

9067689 от 
25.08.2017г. 

Обява за 
обществена 
поръчка на 
стойност по 

чл.20, ал.3 от 
ЗОП № РД-10-
11/25.08.2017г.

Неприключена Средства от 
бюджета на община 

Първомай
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№ Предмет 

Обект 
(строителство

, доставка, 
услуга) 

Вид на 
възлагането 

и правно 
основание 

Публикувана в 
РОП на АОП 

под №  

Номер, дата и вид 
на акта за 

стартиране на 
обществената 

поръчка 

Номер и дата на 
договор за 

обществена 
поръчка 

(в случай, че е 
подписан) 

Източник на 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7

община Първомай за 
отоплителен сезон 
2017-2018 година”, 

обособена в три 
самостоятелни 

позиции, както следва: 
Обособена позиция № 

1 “Доставка на 
въглища тип 

“Брикети” и въглища 
тип “Донбас”; 

Обособена позиция № 
2 “Доставка на дърва 

за огрев / твърда 
дървесина/”; 

Обособена позиция № 
3 “Доставка на 

дървесни пелети” 

11.

Изпълнение на строеж 
"реконструкция на 
общински път PDV 
1213 Първомай-
Буково, участък 
Първомай - Бяла река 

Строителство 

Събиране 
на оферти 

с обява  

Чл.20,ал.3,
т.1 от ЗОП

9067859 от 
31.08.2017г. 

Обява за 
обществена 
поръчка на 
стойност по 

чл.20, ал.3 от 
ЗОП № РД-10-
12/31.08.2017г.

Неприключена Финансови средства 
от бюджета на 

община Първомай


