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 I.  

 II.  

 IV.  

BG-гр.Казанлък: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по 

градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани 

научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт  

Община Казанлък, бул."Розова долина" №6, За: Моника Ирманова , Милена Дончева, РБ 

6100, гр.Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irmanova@municipality-kz.org, Факс: 0431 

98266 

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kazanlak.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.kazanlak.bg. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На 

горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На 

горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и 

Регионален или местен орган 

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=483057&newver=2&PHPSESSID=1452fa8c8152d4b8bcdf661c9204db81&header=&header=print
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НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1) Описание 

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

Изработване на проекти за Община Казанлък 

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата  
Услуги 

Категория услуги: 12 

Място на изпълнение: община Казанлък 

Код NUTS: BG344 

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката 

Изработване на проекти за Община Казанлък през 2012г. по 20 обособени позиции, 

одобрени с Решение №83/20.02.2012г. на Общински съвет - Казанлък. 

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

ІІ.1.8) Обособени позиции 

ДА 

Оферти трябва да бъдат подадени: 

За една или повече обособени позиции 

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 



 

II.2) Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1) Общо количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - Казанлък 

Прогнозна стойност без ДДС  
132450 BGN 

ІІ.2.2) Опции 

НЕ 

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 

Завършване 

31.12.2012 г.  

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката  

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 

гаранция за участие за обособена позиция Об.поз. №1 – 17лв. без ДДС, Об. поз. 2. – 51 лв. 

без ДДС, Об. поз. 3. – 6 лв. без ДДС,Об. поз. 4. – 31 лв. без ДДС, Об. поз. 5. – 258 лв. без 

ДДС, Об. поз. 6. – 27 лв. без ДДС, Об. поз. 7. – 25 лв. без ДДС, Об. поз.8.– 33 лв. без ДДС, 

Об. поз. 9. – 6 лв. без ДДС, Об. поз. 10. – 666 лв. без ДДС, Об. поз. 11. – 16 лв. без ДДС, 

Об. поз. 12. – 8 лв. без ДДС, Об. поз. 13. – 8 лв. без ДДС, Об. поз. 14. – 8 лв. без ДДС, Об. 

поз. 15. – 4 лв. без ДДС, Об. поз. 16. – 20 лв. без ДДС, Об. поз. 17. – 8 лв. без ДДС, Об. поз. 

18. – 8лв. без ДДС, Об. поз. 19. – 25 лв. без ДДС, Об. поз. 20. – 92 лв. без ДДС, внесени по 

сметка на община Казанлък в Общинска банка клон Казанлък, ул.”Орешака” №1 с банков 

код BIG SOMBBGSF, банкова сметка № BG 88 SOMB 9130 33 21727301, или оригинал на 

банкова гаранция, в същия размер. Участникът сам избира формата на гаранцията за 

участие. 

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредбите, които ги уреждат 

При формиране на цената трябва да бъдат включени всички разходи на изпълнителя без 

включен ДДС. Плащането е в бълг. лева по банков път при условията на отложено 

плащане 60 календарни дни. 

ІІІ.1.4) Други особени условия 



С оглед бързина при провеждането на избора на изпълнител всички съобщения ше се 

връчват на обявен от участника факс. 

ІІІ.2) Условия за участие 

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 

им в професионални или търговски регистри  
Изискуеми документи и информация: Копие от документа за регистрация или ЕИК 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 

физическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение, тогава членовете на 

обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в 

настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в 

текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която 

се обединяват. Договорът трябва да бъде представен от участника в оригинал или 

нотариално заверено копие. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане 

на обществена поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл.47 ал.1 и ал.5 от 

ЗОП както и по чл.47 ал.2 т.1, 2, 3 и 5 ЗОП - който е в открито производство по 

несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 

на чл. 740 от Търговския закон , а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 

или участникът е преустановил дейността си;който е лишен от правото да упражнява 

определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението, включително за нарушителя, свързани с износа на продукти в 

областта на отбраната и сигурността; който има задължения оп смисъла на чл.162, ал.2, т.1 

от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности  

Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да представят заверено копие от 

застраховка за професионална отговорност. 

Минимални изисквания: Минимална застрахователна сума за обекти ІІI категория за 

обособени позиции № 1, № 6, № 12 до № 18 Наредба за условията и реда за 

задължителното застраховане в проектирането - 100 000 лв. Минимална застрахователна 

сума за обекти V категория за обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5,№ 7, № 8 ,№ 9 , № 

10 , № 11, № 20 съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в 

проектирането - 35 000 лв. 

ІІІ.2.3) Технически възможности  

Изискуеми документи и информация: Списък на изготвени и одобрени проекти за 

съответната позиция в съответствие с предмета на поръчката от участника през последните 

три години – 2009, 2010 и 2011 г., с цена, срокове и клиенти, придружени от препоръки за 

добро изпълнение по чл.51 ЗОП, Списък на експертите, които ще участват при изпълнение 

на поръчката Заверено копие от документ за пълна проектантска правоспособност 

издадена от КАБ и КИИП за 2012г., 



Минимални изисквания: Изпълнение минимум три обекта с предмет сходен с предмета на 

поръчката и минимум три препоръки. Участникът да разполага със следните специалисти: 

По поз.№ 1 проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" по част 

"Газоснабдяване", част "Електрическа" и "КИП и А", част "Конструктивна" По поз.№ 2 

проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" по част "Архитектурна", 

част "Конструктивна", част "Електрическа", част "Пожарна безопасност", част "Енергийна 

ефективност". По поз.№3 проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" 

по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част "Електрическа", част "В и К, част 

"Пожарна безопасност" По поз.№ 4 проектанти притежаващи висше образование, степен 

"магистър" по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част "Електрическа", част "В и 

К, част "Пожарна безопасност", част "Енергийна ефективност", част "Отопление, 

вентилация и климатизация" По поз.№ 5 и № 8 проектанти притежаващи висше 

образование, степен "магистър" по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част 

"Пожарна безопасност", част "Технологична" По поз.№ 6 проектанти притежаващи висше 

образование, степен "магистър" по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част 

"Енергийна ефективност", "Пожарна безопасност", част "План за безопасност и здраве" По 

поз.№ 7 проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" по част 

"Електрическа" По поз.№ 9 проектанти притежаващи висше образование, степен 

"магистър" по част"Геодезия" По поз.№ 10 проектанти притежаващи висше образование, 

степен "магистър" по част "Електрическа", част "В и К", част "Пътна" и част "Геодезия" По 

поз.№ 11 проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" по част 

"Геодезия", част "Архитектурна", "Конструктивна", част "Електрическа" и част "В и К" По 

поз.№ 12 до № 18 проектанти притежаващи висше образование, степен "магистър" по част 

"В и К", част "Безопасност и здраве" По поз.№ 19 проектанти притежаващи висше 

образование, степен "магистър" по част "Архитектурна", част "Геодезия",част 

"Електрическа" и част "В и К" По поз.№ 20 проектанти притежаващи висше образование, 

степен "магистър" по част "Архитектурна", част "Геодезия",част "Електрическа" и част "В 

и К", част "Пожарна безопасност", част "Енергийна ефективност", част "Отопление, 

вентилация и климатизация", част "План за безопасност и здраве" Екипът от проектанти да 

притежават пълна проектантска правоспособност издадена от КАБ и КИИП за 2012г. на 

проектантите. 

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия 

ДА 

Нормативни разпоредби 

Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането 

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 

квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата 

ДА 

 



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Вид процедура 

ІV.1.1) Вид процедура 

Открита 

 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите  

Най-ниска цена 

 

IV.3) Административна информация  

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка 

ДА 

Предварително обявление за ОП 

Номер на обявлението в ДВ 473846 от 06.03.2012 г.  

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и 

допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при 

състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие  
06.06.2012 г.  Час: 16:30 

Платими документи 

ДА 

Цена: 12 BGN 

Условия и начин на плащане 

В център за информация и услуги Община Казанлък- срещу документ за платена такса от 

касата на Общината, като цената включва ДДС 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие  

13.06.2012 г.  Час: 16:30 

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 

участие 

Български 

IV.3.7) Срок на валидност на офертите 

Продължителност в дни 

90 



IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 13.06.2012 г.  Час: 16:40 

Място 

община казанлък стая №14 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

Управители на фирмите - участници в откритата процедура или надлежно упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масова информация и организации 

с нестопанска цел. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка 

НЕ 

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС 

НЕ 

VI.3) Допълнителна информация 

Решение за откриване на обществена поръчка № 816 / 15.05.2012 г. на кмета на община 

Казанлък. Сроковете са изчислени с намаление във връзка с чл.64, ал.2 и ал.3, като ал.3 

ползваме само намалението за изпращане по електронен път. 

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2) Подаване на жалби 

Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или 

действие, а ако не е уведомено съответното заинтересовано лице - от датата на узнаването 

или от датата, на която е изтекъл срокът за съответното действие. 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')


15.05.2012 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Проектиране промяна горивна 

база на ЦДГ №8, Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране промяна горивна база на ЦДГ №8, Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение №83/ 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък. 

Прогнозна стойност, без ДДС 

1750 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Проект за реконструкция и 

модернизация на общинска сграда на ул."Капрони", гр.Казанлък за младежки и 

спортни дейности 

1) Кратко описание 

Проект за реконструкция и модернизация на общинска сграда на ул."Капрони", 

гр.Казанлък за младежки и спортни дейност 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение №83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
5113.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Проект за преустройство на 

съществуващо помещение в поща, с.Черганово 

1) Кратко описание 

Проект за преустройство на съществуващо помещение в поща, с.Черганово 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83/ 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
666.67 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Проект за преустройство на 

съществуваща сграда /кметство/ в детска градина , с.Хаджидимитрово 

1) Кратко описание 

Проект за преустройство на съществуваща сграда /кметство/ в детска градина , 

с.Хаджидимитрово 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение №83/20.02.2012г. на Общински съвет - Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 

3103.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Проектиране промяна кухненски 

блок в разливна ЦДГ 

1) Кратко описание 

Проектиране промяна кухненски блок в разливна ЦДГ 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение №83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 

25833.33 валута EEK 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Проект - заснемане сградата на 

ОУ "Св.Св Кирил и Методий", с.Копринка 

1) Кратко описание 

Проект - заснемане сградата на ОУ "Св.Св Кирил и Методий", с.Копринка 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение №83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
2766.66 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Проектиране на милниезащита 

ДЯ №5, ДЯ "Пролет", ЦДГ №8, Детска млечна кухня, гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране на милниезащита ДЯ №5, ДЯ "Пролет", ЦДГ №8, Детска млечна 

кухня, гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение №83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 

2500 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Проектиране промяна кухнески 

блок в разливна в детски ясли 

1) Кратко описание 

Проектиране промяна кухненски блок в разливна в детски ясли 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
3333.33 валута DKK 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Проектиране изграждане на 

паркинг до входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране изграждане на паркинг до входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
666.67 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Проектиране кв."Кулата" и 

кв."Крайречен", гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране кв."Кулата" и кв."Крайречен", гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
66666.67 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 2 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 / Наименование Проект на паркинг и 

обществена тоалетна южно от сградата на кметството, гр.Крън - 880 кв.м. 

1) Кратко описание 

Проект на паркинг и обществена тоалетна южно от сграда на кметството, 

гр.Крън - 880 - кв.м. 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 

1666.67 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 / Наименование Проектиране канализационна 

мрежа ул." 6- ти септември", гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране канализационна мрежа ул." 6 - ти септември", гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
833.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 / Наименование Проектиране канализационна 

канализационна мрежа, ул." Антон Страшимиров", с .Бузовград 

1) Кратко описание 

Проектиране канализационна мрежа, ул." Антон Страшимиров", с.Бузовград 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
833.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 / Наименование Проект канализационна мрежа 

ул."Иван Найденов", гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проект канализационна мрежа ул."Иван Найденов", гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
833.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 / Наименование Проектиране канализационна 

мрежа на ул." Радецка",гр.Казанлък 

1) Кратко описание 

Проектиране канализационна мрежа на ул."Радецка", гр.Казанлък 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
416.67 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 / Наименование Проектиране канализация на 

ул."Малуша", ул."Дунав", ул."Родопи" и ул."Струма", с.Шейново, 500м. 

1) Кратко описание 

Проектиране канализация на ул."Малуша", ул."Дунав", ул."Родопи" и 

ул."Струма", с.Шейново, 500м. 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
2083.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 / Наименование Проект на канализация на 

ул."Дунав", ул."Зора" и ул."Изгрев", с.Кънчево 

1) Кратко описание 

Проект на канализация на ул."Дунав", ул."Зора" и ул."Изгрев", с.Кънчево 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
833.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 / Наименование Проектиране на вътрешна 

канализационна мрежа с дължина 200м, с.Дунавци 

1) Кратко описание 

Проектиране на вътрешна канализационна мрежа с дължина 200м, с.Дунавци 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 



В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
833.33 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 / Наименование Изготвяне и одобряване на ПУП 

за "Етнографски комплекс - Шипка", гр.Шипка 

1) Кратко описание 

Изготвяне и одобряване на ПУП за "Етнографски комплекс - Шипка", гр.Шипка 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  

3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 
2500 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 / Наименование Изготвяне на инвестиционен 

проект - работна фаза, за изграждане на Национален център за природо-

математически науки към ПМГ "Н.Обрешков" 

1) Кратко описание 

Изготвяне на инвестиционен проект - работна фаза, за изграждане на 

Национален център за природо- математически науки към ПМГ "Н.Обрешков" 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

71220000 

Описание:  

Архитектурно проектиране  



3) Количество или обем 

В рамките утвърдени с решение № 83 от 20.02.2012г. на Общински съвет - 

Казанлък 

Прогнозна стойност, без ДДС 

9216.66 валута BGN 

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок за изпълнение в месеци 1 

 

 


