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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-08-64 от дата 14/05/2018
Коментар на възложителя:
„„Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на 
авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици от 
основната транспортно-комуникационна мрежа на гр. Попово
Подобект № 1: ул. „Мара Тасева“ от ул. „Панайот Хитов“ до път II.-51
Подобект № 2: ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко 
Даскалов“
Подобект № 3: бул. „България“ от ул. „29-ти юни“ до ул. „Лозарска““;
Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на Общински път TGV 1128 
„кръстовище с път II-51 – Сеячи – кръстовище с път II-51“ от км 0+000 
до км 4+350 с дължина 4.35 км“;
Обособена позиция № 3: „Реконструкция на общински път TGV2133 от 
км7+700 до 10+700 /отсечката от с. Манастирца до граница с общ. 
Стражица/, в т.ч. инженерногеоложко проучване и  изготвяне на 
технически проект за укрепване на свлачища в участъка““

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856

Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BG

Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени поръчки 0608 40234

Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.popovo.bg/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-
procedurizop/2301-traktor-25052017.html

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

УНП: 35e6ff21-989c-4eaa-8026-e90567e9a0fe 1



Партида: 00012 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No:  З-17-482   от 09/06/2017 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00012-2017-0019(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
„„Изготвяне на технически проекти и последващо осъществяване на 
авторски надзор по проекти на Община Попово по подмярка 7.2 “Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици от 
основната транспортно-комуникационна мрежа на гр. Попово
Подобект № 1: ул. „Мара Тасева“ от ул. „Панайот Хитов“ до път II.-51
Подобект № 2: ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко 
Даскалов“
Подобект № 3: бул. „България“ от ул. „29-ти юни“ до ул. „Лозарска““;
Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на Общински път TGV 1128 
„кръстовище с път II-51 – Сеячи – кръстовище с път II-51“ от км 0+000 
до км 4+350 с дължина 4.35 км“;
Обособена позиция № 3: „Реконструкция на общински път TGV2133 от 
км7+700 до 10+700 /отсечката от с. Манастирца до граница с общ. 
Стражица/, в т.ч. инженерногеоложко проучване и  изготвяне на 
технически проект за укрепване на свлачища в участъка““

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-17-114   от 19/10/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ГЕОТЕХНИКА АБС ООД 130298379

Пощенски адрес:
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р-н Витоша, бул. Цар Борис III № 7-9, ет. 2, офис 4

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Електронна поща: Телефон:
stoynev@mail.bg 02 8621766

Интернет адрес: (URL) Факс:
02 8621766

Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Реконструкция на общински път TGV2133 от км7+700 до 10+700, в т.ч. 
инженерногеоложко проучване и изготвяне на технически проект за  
укрепване на свлачища в участъка

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  60  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 11533 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
18/12/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Договорът е предсрочно прекратен поради пълно неизпълнение от страна на 
изпълнителя в договорения срок.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
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(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 0 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/05/2018 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
Людмил Димитров Веселинов

VІI.2) Длъжност:
кмет на община Попово
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