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Наименование на 

процедурата/възлагателния 

способ

Вид на 

процедурат

а/в т.ч. 

обособени 

позиции/

Прогнозна 

стойност в 

лева без ДДС 

/в т.ч. за 

всяка 

обособена 

позиция/ 

Ориентировъ

чна начална 

и крайна дата 

за подготовка 

на 

процедурата 

/вкл. на 

документаци

ята 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

Наличие на 

действащ 

договор със 

същия 

предмет

Срок/ дата 

на 

изтичване 

на 

действащи

я договор

Отговорно 

длъжностно 

лице за 

контрол по 

изпълнение на 

графика за 

провеждане на 

обществени 

поръчки

Основен ремонт - 

преустройство сградата на 

ОбА Първомай, с цел 

обособяване на фронт - офис 

МДТ

Публично 

състезание - 

чл. 18, ал.1 

т.12 ЗОП

ПМС 

№326/12.10.20

21г. -              

91 666,67 лв.

август - 

септември 

2022г.

Спрямо сроковоте 

посочени в ЗОП за 

процедурата - 

публично 

състезание; 

ноември - 

декември 2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

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)

07 март 2022г. - 

стартирана е 

процедура н 

ЦАЕС ЕОП

Крайна дата и час 

за подаване на 

оферти - 31 март 

2022г., избран е 

изпълнител, 

Възложителят е 

излезнал с 

Решение на 

31.05.2022г. 

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

СТРОИТЕЛСТВО
Основен ремонт на сгради общинска собственост



Основни ремонтни дейности 

в ОУ "Св.Св. Кирил и 

Методий", с.Караджалово

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал.3 от 

ЗОП

ПМС 

262/29.07.2021

г. - 69 345 лв.

м. юли - м. 

август 2022г.

ориентировъчно 

сключване на 

договор - края на 

м. септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт на улицата 

към църквата в с. Брягово

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

58 333 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Полагане на асфалт на част от 

ул. Бодра смяна, с. Искра

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

58 333, 33 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Полагане на асфалт на част от 

ул. Димитър Благоев, с. 

Искра

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

50 000 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт и 

реконструкция ул. Антим I, 

кв. Дебър, гр. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

ПМС 

376/05.11.2021

г. 187 500 лв.

м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт и 

реконструкзия на ул. 

Крайречна, кв. Дебър, гр. 

Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

151 666,67лв. 

ПМС376/05.11.

2021г.

м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

 Основен ремонт улична мрежа  



Основен ремонт и 

реконструкция на ул. 

Босилек, кв- Дебър, гр. 

Първомай

Публично 

състезание - 

чл. 18, ал.1 

т.12 ЗОП

350 000 лв - 

ПМС 

376/05.11.2021

г.

м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт и 

реконструкция на ул. 

Богомил, кв. Дебър , гр. 

Първомай

Публично 

състезание - 

чл. 18, ал.1 

т.12 ЗОП

ПМС 

376/05.11.2021

г. - 352 500 лв

м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Полагане на асфалт на част от 

ул. Бели брези, с. Искра

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

58 333, 33 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт ул. 

Възраждане, гр. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

166 666, 67лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт ул. П. 

Славейков, гр. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

125 000 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт на част от ул. 

19-та, с. Караджалово

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

83 333 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"



Основен ремонт път с. 

Татарево

Публично 

състезание - 

чл. 18, ал.1 

т.12 ЗОП

1 250 000 лв. 

отпуснати от 

МРРБ

м. август

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.декември 2022г-

януари 2023г., 

вземат се предвид 

и сроковете за 

обжалване

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Реконструкция и 

рехабилитация на улица 

„Иван Вазов“, между о.т. 100 

и о.т. 104 по ПУП-ПР на с. 

Градина, общ. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

74 235,00

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 10.10.2022г.  

Отваряне на 

оферти на 

21.10.2022г., 

сключен договор с 

изпълнител на 

25.10.2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не НП

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Реконструкция и 

рехабилитация на улица 

„Чапаев“, между о.т. 77 и о.т. 

41 по ПУП-ПР на с. Градина, 

общ. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

99 920,00

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 10.10.2022г.  

Отваряне на 

оферти на 

21.10.2022г., 

сключен договор с 

изпълнител на 

25.10.2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не НП

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Изпълнение на СМР за 

строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА УЛ. "МАЛИНА" В 

УЧАСТЪКА ОТ О.Т.343-А-

О.Т.342- О.Т.341- О.Т.506 И 

УЛ. "АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ" В 

УЧАСТЪКА ОТ О.Т.477- 

О.Т.469- О.Т.468- О.Т.432

Публично 

състезание - 

чл. 18, ал.1 

т.12 ЗОП

1 625 457,00

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 11.08.2022г.  

Отваряне на 

оферти на 

08.09.2022г., 

процедурата е все 

още на етап Избор 

на изпълнител.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не НП

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"



Основен ремонт ул. 

К.Честименски, гр. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал. 3 

ЗОП

125 000 лв. м. юли 2022г.. 

ориентировъчно 

сключване на 

договор - 

м.септември  

2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт стадион гр. 

Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал.3 от 

ЗОП

50 000,00 лв.
края на м. юни 

2022
м.юли 2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

структура"

Основен ремонт на паркинг-

МБАЛ гр. Първомай

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал.3 от 

ЗОП

135 917,00

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 31.10.2022г.  

Отваряне на 

оферти на 

10.11.2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

Основен ремонт тротоари на 

ул. „Княз Борис I” гр. 

Първомай, обл. Пловдив

Събиране 

на оферти с 

обява по чл. 

20, ал.3 от 

ЗОП

50 000,00 лв.
края на м. юни 

2022
м.юли 2022г.

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

не не

Зам. кмет на 

ресор 

"Общинска 

структура"

Придобиване МПС 

ДОСТАВКИ

Основен ремонт тротоарни настилки 

Основен ремонт на стадион 

Основен ремонт паркинг МБАЛ



Специализирана техника за 

нуждите на Община 

Първомай,включваща: 

грейдер, мини челен товарач, 

багер, автовишка, 

сметосъбирачен автомобил - 

следства от отчисления по чл. 

чл. 60 и чл.64 ЗУО;  2 

автомобила за нуждите на 

Социален патронаж, 

микробус за нуждите на отдел 

"Чистота" - средства от 

бюджета на Община 

Първомай - директно 

договаряне

Открита 

процедура
321 754,16 лв.

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 20.12.2021г.  

Отваряне на 

оферти на 

26.01.2022г. 

Възложителят е 

сключил  договори 

с Изпълнителя - 

2022г..прекратена 

е Обособена 

позиция №2 - няма 

подадена оферта

Началник и 

ръкодовител 

отдел "Чистота", 

Директор 

дирекция 

"ОСТУПП", 

Директор 

Дирекция ФАПО

не не

Зам. кмет с 

ресор "Финанси, 

бюджет и стоп. 

Дейности"

****Доставка и монтаж на 

електродомакински 

кухненски уреди за "Домашен 

социален патронаж" - гр. 

Първомай, по Проект 

"Подновяване и 

модернизиране на 

кухненското оборудване на 

"Домашен социален 

патронаж" - гр. Първомай" 

финансиран от Фонд 

"Социална закрила"

Събиране 

на оферти с 

обява

34 166,66

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП  

на 01 април 

2022г.  

Отваряне на 

оферти на 14 

април 2022г. 

Възложителят е 

сключил договор 

на 09 май 2022г..

Юрисконсулти 

към ОбА 

Първомай и 

отдел Проекти

не не

Зам. кмет с 

ресор "Финанси, 

бюджет и стоп. 

Дейности"



Доставка на въглища, тип 

"Брикети", въглища тип 

"Донбас", дърва за 

огрев/твърда дървесина/ и 

дървестни пелети за нуждите 

на Община Първомай за 

отоплителен сезон 2022-

2023г. 

Договоряне 

без 

предварител

но 

обявление

66 666 лв.
края на м. юни 

2022г.

Поради 

спецификата на 

процедурата, не се 

подават и оценяват 

оферти - през 

Стокова борса

Юрисконсулти 

към ОбА 

Първомай

не не

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

210 926,64 лв.
м. Февруари 

2021

Поради 

спецификата на 

процедурата, не се 

подават и оценяват 

оферти - през 

Стокова борса

Юрисконсулти 

към ОбА 

Първомай

не не

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 

процедуря
3 600 000

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

17 януари 

2022г.

Прекратена,поради 

липса на оферти на 

25 март 2022г.

Според 

отговорните 

лица, посочени в 

системата - 

ЦАИС ЕОП

има 

предходен 

договор с 

достъвчик, 

но е 

прекратен, 

поради 

изчерпване 

на 

финансовия 

ресурс

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 - сключване на 

договор с ДПИ (доставчик от 

последна инстанция)

Договоряне 

без 

предварител

но 

обявление

591 300,00

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

31.януари 

2022г. 

Сключен е договор 

с ДПИ до 

провеждане на 

процедура за избор 

на изпълнител

Според 

отговорните 

лица, посочени в 

системата - 

ЦАИС ЕОП

не не

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 - 

Пряко 

договоряне
63 135,00 

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

30.декември 

2021г. 

Сключен е договор 

с изпълнител след 

проверка по 

документи и 

проведени 

преговори с 

участниците, 

които са  били 

поканени от 

възложителя да 

участват. 

Договорът е с 

действие до 

30.6.2022г., като 

има опция за 

удължаване до 

31.декември 2022г.

Отдел ППЕ и 

юрисконсулти 

при Община 

Първомай

не не

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 

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

процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

30 ноември 

2021г.  

прекратена, 

поради отказ от 

сключване на 

договор от страна 

на двамата 

участника

Според 

отговорните 

лица, посочени в 

системата - 

ЦАИС ЕОП

да

12 месеца 

от датата на 

сключване 

на договора 

или до 

достигане 

на 

максималн

о 

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 4 

(четири) броя автомобили за 

нуждите на община 

Първомай”, разпределена по 

обособени позиции

Публично 

състезание 
159 891,65

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

03.11.2022г.   

Срокът за 

подаване на 

оферти е до 

05.12.2022г. 

Според 

отговорните 

лица, посочени в 

системата - 

ЦАИС ЕОП

не НП

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

65 000 лв.

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

21 април 

2022г.  

Срокът за 

подаване на 

оферти е до 10 май 

2022г. И 

възложетилят е 

сключил договор 

за обществената 

поръчка

Главен експерт 

"Строителство и 

благоустройство"

Зам. кмет с 

ресор 

"Общинска 

инфраструктура"

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.

Публично 

състезание 
187 500 лв.

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП на 

21.04.2022г. 

Срокът за 

подаване на 

оферти е до 18 май 

2022г. И 

възложетилят е 

сключил договор 

за обществената 

поръчка

Юрисконсулти 

към ОбА 

Първомай

да 

С отложено 

действие, 

има 

договор 

действащ 

до 

06.07.2022г

.обществен

ата поръчка 

е за срок от 

36 месеца 

(3 години) 

до 2025г.

Зам. кмет с 

ресор "Финанси, 

бюджет и стоп. 

Дейности"

УСЛУГИ



Почистване на 

нерегламентирани сметища, 

канали и дерета

Събиране 

на оферти 

чл. 20, ал. 3, 

т.2

69 000 лв.

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП - 

30 май 2022г. 

Отваряне на 

офертги на 

14.06.2022г. 

Прогнозна дата за 

сключване на 

договор - края на 

м. юни 2022г.

Директор 

дирекция 

"ОСУТПП"

да 

 до 

05.08.2021г

.

Зам. кмет с 

ресор 

"Общинска 

собственост"

Приготвяне и доставка на 

готова храна за нуждите на 

Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни 

лица с деменция - гр. 

Първомай 

Публично 

състезание 

по чл. 18, 

ал.1, т.12

42 924 лв.

Процедурата е 

стартирана в 

ЦАИС ЕОП - 

23.12.2022г. 

Отваряне на 

офертги на 

27.01.2023г. 

Прогнозна дата за 

сключване на 

договор - края на 

м. февруари  

2023г.

Директор 

дирекция 

"ОСУТПП"

не не

Зам. кмет с реор 

"Финанси, 

бюджет и 

стопански 

дейности"



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: СЪГЛАСУВАЛИ:

Диметра Начева: /П/ Петя Павлова: /П/ Биляна Петрова /П/

Юрисконсулт в отдел Правно обслужване Началник отдел Правно обслужване Директор дирекция ФАПО

Елица Запрянова: /П/ Радослава Ставрева: /П/ Надежда Желязкова /П/

Юрисконсулт в отдел Правно обслужване Заместник-кмет на Община Първомай Гл. експерт "СБ"

Антония Мазнева: /П/ Ана Николова /П/

Директор дирекция "ОСУТПП" Секретар на Община Първомай

*Предвид новонастъпили обстоятелства за провеждане на обществени поръчки, графикът е актуализиран към 23.12.2022г.


