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Наименование на 
процедурата/възлагател 

ния способ

Вид на 
процедурат 

а/в т.ч. 
обособени 
позиции/

Прогнозна 
стойност в 

лева без ДДС 
/в т.ч. за 

всяка 
обособена 
позиция/

Ориентировъч 
на начална и 

крайна дата за 
подготовка на 
процедурата 

/вкл. на 
документация 

та ако има 
такава/

Ориентировъчна 
начална и крайна 

дата за провеждане на 
възлагането /вкл. 

получаване на 
заявления за участие 
или оферта,работа на 

комисията и 
сключване на 

договор/

Отговорно 
длъжностно 

лице за 
подготовката 

и
провеждането

на
процедурата

Наличи 
е на 

действа 
щ

договор
със

същия
предмет

Срок/ дата на 
изтичване на 
действащия 

договор

Отговорно 
длъжностно 

лице за 
контрол по 
изпълнение 

на графика за 
провеждане 

на
обществени

поръчки

I. СТРОИТЕЛСТВО
Основен ремонт водоснабдителни съоръжения и отводнителни канали

Реконструкция на 
вътрешната
водопроводна мрежа на 
с. Воден, общ. Първомай

Публично 
състезание - 
чл. 18, ал.1 
т.12 ЗОП

4 000 000 лв. Февруари
2021г.

отваряне на оферти в 
ЦАИС ЕОП 
15.03.2021г.

Главен експерт
"Строителство
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Ремонтни работи по
възобновяване 
функцията на 
съоръжения от ПСОВ

Събиране на
оферти с 
обява по чл. 
20, ал.3 от 
ЗОП

250000 лв. 
(ПМС № 

360/10.12.2020 
г )

април 2021г.

краен срок за подаване 
на оферти: 20.04.2021г., 
прогнозно сключване 
на договор - май- юни 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Почистване на речни корита



Аварийно- 
възстановителни работи 

по почистване и 
възстановяване на 
проводимостта на 

коритото на р. Каялийка, 
в рег. Граници на с. 

Брягово

Публично 
състезание - 
чл. 18, ал.1 
т.12 ЗОП

735 011, 55 лв.
м. август 2021г. 
- м.септември 

2021г.

обявена м. октомври в
ЦАИС ЕОП, краен срок 
за подаване на оферти - 

16.11.2021г.,
ориентировъчно 

сключване на договор 
края на м.декември

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт на сгради общинска собственост

Реконструкция и ремонт 
на ОДЗ "Осми март" и 
филиал в кв. Любеново, 
гр. Първомай, общ. 
Пловдив

Публично 
състезание - 
чл. 18, ал.1 
т.12 ЗОП

535 655,04 лв. 21.12.2020г.

Отваряне на заявления 
и оферти на
15.01.2021гЦАИС 
ЕОП; Избран 
изпълнител с Решение 
от 24.02.2021г.

Според
отговорните
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Ремонт и реконструкция 
на ЗДГ "Първи юни" - за 
две групи в с. Виница

Публично 
състезание - 
чл. 18, ал.1 
т.12 ЗОП

433 333,33 
лв.(ПМС 

360/10.12.2020 
г)

м. май 2021 - м. 
юни 2021г.

Ориентировъчно
сключване на договор - 

юли-август 2021т.

Главен експерт
"Строителство
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основни ремонтни
дейности в ОУ "Отец 
Паисий" ул. Георги 
Димитров, с. Искра - 
основна сграда и 
физкултурен салон

Събиране на
оферти с 
обява по чл. 
20, ал.3 от 
ЗОП

ПМС 198 200 
лв.

м. август 2021г. 
- м.септември 

2021г.

Подаване на оферти до 
15.09.2021г. сключен
договор м. септември

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"



Основни ремонтни 
дейности в ОУ "Св.Св. 
Кирил и Методий" ул. 
19-та, с.Караджалово

Събиране на
оферти с 
обява по чл. 
20, ал.3 от 
ЗОП

ПМС 146 733 
лв.

м. октомври
2021г. - 

м.декември 
2021г.

подаване на оферти до 
01.12.2021г. 

ориентровъчно 
сключване на договор - 

края на м. декември 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт на 
покрив на читалищна 
сграда - УПИ I - 
НАРКООП и Културен 
дом - с. Дълбок извор

Събиране на
оферти с 
обява по чл. 
20, ал.3 от 
ЗОП

ПМС 210 000 
лв.

м. септември 
2021г.

подаване на оферти до 
01.11.2021г.,ориентров 

ъчно сключване на
договор - края на м. 

ноември 2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт улична мрежа

Основен ремонт ул. 
"Димитър Благоев" - гр. 
Първомай

Събиране на 
оферти с 
обява по чл. 
20, ал. 3 ЗОП

91 666, 67 лв. м. април 2021 - 
м. май 2021г.

края на м. май - м. юни 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт улица в 
промишлена зона о.т. 
329-321

Събиране на 
оферти с 
обява по чл. 
20, ал. 3 ЗОП

166 666, 67 лв.
(ПМС № 

360/10.12.2020 
г )

м. Април 2021 
г.

края на м. май - м. юни 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт - ул. 
Малина

Събиране на 
оферти с 
обява по чл. 
20, ал. 3 ЗОП

69 166,67 лв м. април 2021 - 
м. май 2021г.

края на м. май - м. юни 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт ул. 
"Стара планина" - 
гр.Първомай

Събиране на 
оферти с 
обява по чл. 
20, ал. 3 ЗОП

133 333, 33лв. м. април 2021 - 
м. май 2021г.

края на м. май - м. юни 
2021г.

Главен експерт 
"Строителство 
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Основен ремонт тротоарни настилки



Основен ремонт 
тротоарни настилки ул. 
„Орфей” гр. Първомай, 
обл. Пловдив

Събиране на 
оферти с 
обява по чл. 
20, ал.3 от 
ЗОП

75 000,00 лв. м. април 2021г. 
- м. май 2021г.

края на м. май - м. юни 
2021г.

Главен експерт
"Строителство
и
благоустройст
во"

не не

Зам. кмет на 
ресор
"Общинска
структура"

Придобиване МПС

Специализирана техника 
за нуждите на Община 
Първомай,включваща: 

грейдер, мини челен 
товарач, багер, 

автовишка, 
сметосъбирачен

автомобил, 2 автомобила
за нуждите на Социален 
патронаж, микробус за 

нуждите на отдел 
"Чистота"

Открита
процедура

392 902, 70 лв 
без ДДС (от 
които - 54 

166, 67 лв - от 
бюджета на 

Община 
Първомай; 

338 735,90 лв
- отчисления 
по чл. 60 и 64 

ЗУО

м. Април-м. 
Май 2021г.

прогнозно провеждане
на процедура - м. юни 
2021г. В ЦАИС ЕОП

Началник и
ръкодовител
отдел
"Чистота",
Директор
дирекция
"ОСТУПП"

не не

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставки

Доставка на въглища, 
тип "Брикети", въглища 
тип "Донбас", дърва за 
огрев/твърда дървесина/ 
и дървестни пелети за 
нуждите на Община 
Първомай за отоплителен 
сезон 2021-2022г.

Договоряне
без

предварител
но

обявление

67 000 лв. м.май 2021г. м. юни 2021г.
Юрисконсулти 
към ОбА
Първомай

да до 30.04.2021

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставка на течни 
горива - бензин А95Н и
дизелово гориво чрез 
карти за безналично 
плащане, за нуждите на
моторни превозни
средства (МПС) и 
техника на община 
Първомай

Договоряне
без

предварител
но

обявление

188 931.19 лв. м. Февруари 
2021

прогнозно провеждане
на процедура - м. юни 
2021г. В ЦАИС ЕОП

Юрисконсулти 
към ОбА
Първомай

да до 14.03.2022г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"



Доставка на нетна 
ел.енергия и избор на 
координатор на 
балансираща група за 
нуждите на Община 
Първомай

Открита 
процедура 
чл. 73,ал.1 

ЗОП

545 000 лв. м. Септември 
2020г.

има сключен договор с 
изпълнител, който в 

момента се изпълнява; 
процедурата е 

проведена в ЦАИС 
ЕОП и е публично 

достъпна.

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

не до 2023г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставка на нетна 
ел.енергия и избор на 
координатор на 
балансираща група за 
нуждите на Община 
Първомай

Открита 
процедура 
чл. 73,ал.1 

ЗОП

1 800 000 м.септември
2021г.

м. ноември-м. 
декември. Подаване на 
оферти до 17.12.2021г., 
очаквано сключване на 
договор - януари - 
февруари 2022г.

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

да

до 2023г.-или до 
достигане на 
максималното 
прогнозно 
количество

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Приготвяне и доставка на 
готова храна - "Топъл 
обяд" на лица от уязвими 
групи, на територията на 
Община Първомай, в 
условията на пандемията 
на COVID -19, по 
процедура за директно 
предоставяне на 
финансова помощ по ОП 
за храни и/или основно 
материално подпомагане

Публично 
състезание - 
чл. 18, ал.1 
т.12 ЗОП

94 500 м. Март 2021

м. Май 2021г. - 
приключване на работа 
на комисията и избор 

на изпълнител; 
Процедурата е 

проведена в ЦАИС 
ЕОП

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

не до 31.12.2021г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"



Приготвяне и доставка на 
готова храна - "Топъл 
обяд" на лица от уязвими 
групи, на територията на 
Община Първомай, в 
условията на пандемията 
на COVID -19, по 
процедура за директно 
предоставяне на 
финансова помощ по ОП 
за храни и/или основно 
материално подпомагане 
- предвид подадени 
жалби срещу 
предходната процедура, 
възниква необходимост 
от продължаване на 
договора за изхранване 
на 230 лица, ето защо 
Община Първомай е 
предприела тези 
действия.

Договаряне
без

предварител
но

обявление с 
покана от 

възложителя 
за участие на 
определени 

лица

21 735 м.септември
2021г.

кратки срокове предвид 
вида на процедурата.

Процедурата е 
проведена в ЦАИС 

ЕОП,

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

да

Сключен 
договор10.12.202 

1г. С опция 
удължаване - До 
влизане в сила 
на решение за 

избор на 
изпълнител по 

процедура - 
Публично 

състезание.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставка чрез покупка на 
хранителни продукти за 
нуждите на социалните и 
детски заведения при 
община Първомай, 
разпределена по 
обособени позиции ОП 
№ IV „Доставка чрез 
покупка на бакалски и 
пакетирани хранителни 
продукти и подправки за 
нуждите на социалните и 
детски заведения при 
община Първомай”

Открита
процедура 195 267.00 лв. м. Януари 2020 

г.

има сключен договор с 
изпълнител, който в 

момента се изпълнява;

Юрисконсулти 
към ОбА 
Първомай

не да - до 2023г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"



Доставка чрез покупка на 
съдове за събиране на 
битови отпадъци за 
нуждите на Община 
Първомай по обособени 
позиции

Събиране на 
оферти с 

обява
47083лв м. Март 2021

м. Април 2021, 
протокол от работа на 

комисия - април 
2021г.,има избран 

изпълнител, 
процедурата е 

проведена в ЦАИС 
ЕОП и е публично 

достъпна

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

не

12 месеца от 
датата на 

сключване на 
договора

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставка чрез покупка на 
употребявани 
пластмасови съдове тип 
"Кука"за нуждите на 
Община Първомай

Публично
състезание

41 666,67 лв. - 
от отчисления 
по чл. 60 и чл. 

64 от ЗУО

м. септември 
2021г.

м. ноември-м.декември, 
подаване на оферти до 

20.12.2021г.

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

да
12 месеца от 
датата на 
сключване на 
договора или до 
достигане на 
максимално 
допустимия 
финансов ресурс

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Доставка на питейна вода 
и отвеждане на 
отпадъчни води за 
нуждите на община 
Първомай

Договоряне
без

предварител
но

обявление

74 718, 84 лв. м. Април 2021 
г.

м. май 2021г. 
Сключване на договор; 

процедурата е 
проведена в ЦАИС 

ЕОП

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

да до 2023г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"



Доставка чрез покупка на 
асфалтова смес за 
нуждите на звено за 
поддържане на улична 
мрежа при Община 
Първомай

Събиране на 
оферти с 
обява чл. 20, 
ал. 3, т.2 от 
ЗОП

50 000 лв. м. юни 2021 м. юли 2021г.

Главен експерт
"Строителство
и
благоустройст
во"

да 26.08.2021г.

Зам. кмет с 
ресор
"Общинска
инфраструкту
ра"

Доставка чрез покупка на 
електроматериали за 
нуждите на Община 
Първомай

Събиране на 
оферти с 
обява

12 500 лв. 
проведена е 
процедура, 
тъй като е 
надвишен 

прага по чл.
20, ал.3

края на м. юни 
2021

м. юли 2021г. - 
приключила м. август 

2021г. Отваряне на 
оферти в ЦАИС ЕОП - 
15.07.2021г., сключен 
договор -24.08.2021г.

Според 
отговорните 
лица, посочени 
в системата - 
ЦАИС ЕОП

не

до 24.08.2022 
или до достигане 
на максимално 

допустимия 
финансов ресурс

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Услуги

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.

Събиране на 
оферти по 

чл. 20, ал. 3 
от ЗОП

69 990 лв. м. Май 2021 г. м. Юни 2021г.
Юрисконсулти 
към ОбА 
Първомай

да до 04.07.2021г.

Зам. кмет с 
ресор 
"Финанси, 
бюджет и 
стоп.
Дейности"

Почистване на 
нерегламентирани 
сметища, канали и дерета

Събиране на 
оферти чл. 
20, ал. 3, т.2

58 333, 33 лв. м. Юни 2021 м. Юли 2021г.
Директор
дирекция
"ОСУТПП"

да до 05.08.2021г.

Зам. кмет с 
ресор
"Общинска
собственост"



Зимно поддържане и 
снегопочистване на 
общинска /IV класна/ 
пътна мрежа на тер. на 
Общ. П -май и ул. мр. в 
гр. П-май и кв. Дебър и 
Любеново за 
експлоатационни сезони 
2020 -  2021;2021 -  2022; 
2022 -  2023 г. по две ОП: 
ОП №1: Зимно
поддържане и снегопоч.
на общ. /IV класна/ пътна 
мрежа на терит. на Общ. 
П -май ОП №2: Зимно
поддържане и снегопоч. 
на ул.мрежа в гр. П-май и 
кв. Дебър и Любеново

Открита 
процедура 
по чл. 20, ал. 
1, т.1 б. "б" 
от ЗОП

475 000 лв. (от 
1.11.2020 до 
31.03.2023г.)

19.03.2020г.
21.05.2020г.

Има сключен договор 
който в момента се 
изпълнява

Юрисконсулти 
към ОбА 
Първомай и 
управител на 
дейност
"Чистота"

да до 2023г

Зам. Кмет с
реор
"Финанси, 
бюджет и 
стопански 
дейности"

ИЗГОТВИЛИ:
Диметра Начева:.../ П / 
Юрисконсулт в Дирекция ФАПО

Елица Запрянова:. /  П / 
Юрисконсулт в Дирекция ФАПО

СЪГЛАСУВАЛИ:
Петя П авлова:./ П /
Гл. юрисконсулт в ОбА Първомай

Радослава Ставрева:. /  П / 
Заместник-кмет

Антония Мазнева:. /  П /
Директор дирекция "ОСУТПП"

Биляна П етрова. / П / 
Директор дирекция ФАПО

Надежда Желязков . /  П /
Гл. експерт "СБ"

Ана Н иколова. / П /
Секретар на Община Първомай

*Предвид новонастъпили обстоятелства за провеждане на обществени поръчки, графикът е актуализиран 

към 01.11.2021г.


