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Цели на отдел “Проекти и обществени поръчки” при Общинска администрация Болярово за 2020 г.
Цели за 2020 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2020 г./

Очакван
резултат

Индикатор
за изпълнение
Индикатор
Индикатор за
за текущо
целево
състояние
състояние

ПРОЕКТИ
Осигуряване
на топъл обяд
в община
Болярово
ОП за храни
и/или основно
материално
подпомагане.

Проектът
предвижда да
се надгради
дейността на
трапезариите,
действащи в
община
Болярово, като
се осигури
храна на
представителит
е на избраните
целеви групи
1.1 Лица и
семейства на
месечно
подпомагане по

Общински
план за
развитие 20142020
ИСУН 2020

Предоставе
ната храна
е от
трапезария
обхващаща
106
потребител
я, която ще
предоставя
храна до
31.12.2019
г. Подбор
на
потребител
ите чрез
Дирекциите
„Социално

.
До
Проектът
30.04.2020 предвижда да
г.
се надгради
дейността на
трапезариите,
действащи в
община
Болярово, като
се осигури
храна на
представители
те на
избраните
целеви групи
1.1 Лица и
семейства на
месечно

Проекта е в
процес на
изпълнение
до
30.04.2020г.

Предоставен
ата храна е
от
трапезария
обхващаща
106
потребителя,
която ще
предоставя
храна до
31.12.2019 г.
Подбор на
потребителит
е чрез
Дирекциите
„Социално
подпомагане”

реда и
условията на
чл. 9 от ППЗСП;
1.2 Лица с
доказана липса
на доходи и
близки, които
да се грижат за
тях; 1.3
Самотно
живеещи лица
и семейства,
получаващи
минимални
пенсии – за
осигурителен
стаж и възраст;
за
инвалидност;
наследствени
пенсии, пенсии,
несвързани
трудова
дейност.
Предоставянет
а но храната
ще се
извършва в две
трапезарии:
Трапезария 1,
обхващаща 40
потребителя,
която ще

подпомаган
е”, съгласно
изискваният
а за
кандидатств
ане и като
се съобрази
реалността
и
потребност
ите във
всяко
населено
място на
общината;
2. Закупени
хранителни
продукти
при
спазване
изискваният
а на ЗОП за
избор на
доставчици,
както и
нормативна
та уредба,
регламенти
раща
производств
ото и
търговията
с храни; 3.

подпомагане
по реда и
условията на
чл. 9 от
ППЗСП; 1.2
Лица с
доказана
липса на
доходи и
близки, които
да се грижат за
тях; 1.3
Самотно
живеещи лица
и семейства,
получаващи
минимални
пенсии – за
осигурителен
стаж и
възраст; за
инвалидност;
наследствени
пенсии,
пенсии,
несвързани
трудова
дейност.

, съгласно
изискванията
за
кандидатства
не и като се
съобрази
реалността и
потребностит
е във всяко
населено
място на
общината; 2.
Закупени
хранителни
продукти при
спазване
изискванията
на ЗОП за
избор на
доставчици,
както и
нормативнат
а уредба,
регламентир
аща
производство
то и
търговията с
храни; 3.
Осигурен
топъл обяд –
включително
осигуряване

предоставя
храна в
периода май
2016г. –
септември
2016г.;
Трапезария 2,
обхващаща 66
потребителя за
периода май
2016г. – април
2017 г.
Предвидените
дейности са: 1.
Подбор на
потребителите
– ще се
извърши в
тясно
сътрудничество
с Дирекциите
„Социално
подпомагане”,
съгласно
изискванията
за
кандидатстване
и като се
съобрази
реалността и
потребностите
във всяко
населено място

Осигурен
топъл обяд
–
включителн
о
осигуряване
на
балансиран
о хранене
на целевите
групи, при
спазване на
изискваният
а за
безопасност
на храните
и
национални
те
стандарти и
норми за
хранене; 4.
Изпълнение
на
съпътстващ
и мерки,
насочени
към
подкрепа и
съдействие
за
решаване
на

на
балансирано
хранене на
целевите
групи, при
спазване на
изискванията
за
безопасност
на храните и
националнит
е стандарти
и норми за
хранене; 4.
Изпълнение
на
съпътстващи
мерки,
насочени към
подкрепа и
съдействие
за решаване
на
конкретните
проблеми на
целевите
групи.

на общината; 2.
Закупуване на
хранителни
продукти при
спазване
изискванията
на ЗОП за
избор на
доставчици,
както и
нормативната
уредба,
регламентиращ
а
производството
и търговията с
храни; 3.
Осигуряване на
топъл обяд –
включително
осигуряване на
балансирано
хранене на
целевите групи,
при спазване
на
изискванията
за безопасност
на храните и
националните
стандарти и
норми за
хранене; 4.

конкретните
проблеми
на целевите
групи.

Изпълнение на
съпътстващи
мерки,
насочени към
подкрепа и
съдействие за
решаване на
конкретните
проблеми на
целевите групи.
„Проектиране
Изграждане на
и изграждане
компостиращa
на
инсталация и
компостиращa инсталация за
инсталация и
предварително
инсталация за третиране на
предварителн генерирани
о третиране на отпадъци.
генерираните
отпадъци от
община
Елхово и
община
Болярово на
територията
на община
Елхово
“Действия на
гражданите на
Европейския
съюз за умни
исторически

Провеждане на
срещи и
мероприятия
между
партньорите на

Общински
план за
развитие 20142020г.

Изграждане
на
компостира
щa
инсталация
и
инсталация
за
предварите
лно
третиране
на
генерирани
отпадъци.

Общински
план за
развитие 20142020г.

Провеждане 2019на срещи и
2020г.
мероприяти
я между
партньорит

20182020г.

Изградена
компостиращa
инсталация и
инсталация за
предварително
третиране на
генерирани
отпадъци.

Проведени
срещи и
мероприятия
между
партньорите

В процес на
сключване
на договор
през 2020 г.

.
Одобрен
проект. В
процес на
изпълнение
на

Изграждане
на
компостиращ
a инсталация
и инсталация
за
предварител
но третиране
на
генерирани
отпадъци.

Провеждане
на срещи и
мероприятия
между
партньорите

селища”
Партньори по
проекта:
Партньор 1 –
Община
Вимианзо,
Испания;
Партньор 2 –
Асоциация на
общините от
региона на
Пигула,
Италия;
Партньор 3 –
МИГ – Загоре
– Сутла,
Хърватия;
Партньор 4 –
Асоциалция
на
Европейските
региони,
Белгия;
Партньор 5 –
Междуобщинс
ка общност на
Алто
Алентейо,
Португалия;
Партньор 6 –
Община
Болярово,

различни теми
с цел обмен на
опит и
запазване на
историческото
и културното
наследство на
територията на
отделните
партньори.

е на
различни
теми с цел
обмен на
опит и
запазване
на
историческо
то и
културното
наследство
на
територията
на
отделните
партньори.

на различни
проектното
теми с цел
предложен
обмен на опит ие.
и запазване на
историческото
и културното
наследство на
територията на
отделните
партньори.

на различни
теми с цел
обмен на
опит и
запазване на
историческот
ои
културното
наследство
на
територията
на отделните
партньори.

Република
България,
Партньор 7 –
Община
Цесиново –
Облесево,
Република
Македония и
Партньор 8 –
Община
Дагда,
Република
Латвия
“Създаване
на спортна
инфраструктур
а в град
Болярово чрез
ремонт,
реконструкция
, оборудване и
обзавеждане
на
съществуващо
помещение”

Създаване на
модерна
фитнес зала,
чрез ремонт на
съществуващо
помещение и
закупуване на
необходимите
фитнес уреди,
оборудване и
обзавеждане –
права лежанка,
гладиатор,
дъмбели – 4
бр., врътки – 4
бр., прав лост,
стойка за
дъмбели,

МИГ Елхово –
Болярово,
Програма за
развитие на
селските
райони 20142020 г.

Създаване
на модерна
фитнес
зала, чрез
ремонт на
съществува
що
помещение
Общински
и
план за
закупуване
развитие 2014- на
2020 г.
необходими
те фитнес
уреди,
оборудване
и
обзавеждан
е – права

12 месеца
– до
31.12.2019
г.

Създадена
модерна
фитнес зала,
чрез ремонт на
съществуващо
помещение и
закупени
необходимите
фитнес уреди,
оборудване и
обзавеждане –
права лежанка,
гладиатор,
дъмбели – 4
бр., врътки – 4
бр., прав лост,
стойка за
дъмбели,

.
Подаден
проект. В
Процес на
одобрение.

Създаване
на модерна
фитнес зала,
чрез ремонт
на
съществуващ
о помещение
и закупуване
на
необходимит
е фитнес
уреди,
оборудване и
обзавеждане
– права
лежанка,
гладиатор,
дъмбели – 4

тежести от 5 кг.
– 4 бр., бюро
за офис, офис
стол, диван,
шкаф за
съблекалня –
10 броя,
дървени пейки
– 3 бр. и
озвучителна
система

лежанка,
гладиатор,
дъмбели – 4
бр., врътки
– 4 бр., прав
лост, стойка
за дъмбели,
тежести от
5 кг. – 4 бр.,
бюро за
офис, офис
стол, диван,
шкаф за
съблекалня
– 10 броя,
дървени
пейки – 3
бр. и
озвучителна
система
“Частичен
Извършване на МИГ Елхово – Извършван
ремонт,
найБолярово,
е на найоборудване и
необходимите
Програма за
необходими
обзавеждане
частични
развитие на
те частични
на сградите на ремонтни
селските
ремонтни
читалищата в дейности и
райони 2014дейности и
селата
закупуване на
2020 г.
закупуване
Стефан
оборудване и
на
Караджово,
обзавеждане на Общински
оборудване
Мамарчево,
сградите на
план за
и
Воден, Голямо четири
развитие 2014- обзавеждан
Крушево от
читалища на
2020 г.
е на
Община
територията на
сградите на

тежести от 5
кг. – 4 бр.,
бюро за офис,
офис стол,
диван, шкаф
за съблекалня
– 10 броя,
дървени пейки
– 3 бр. и
озвучителна
система

12 месеца
– до
31.12.2019
г.

Извършени
частични
ремонтни
дейности и
закупени
оборудване и
обзавеждане
за сградите на
четири
читалища на
територията на
община
Болярово –

бр., врътки –
4 бр., прав
лост, стойка
за дъмбели,
тежести от 5
кг. – 4 бр.,
бюро за
офис, офис
стол, диван,
шкаф за
съблекалня –
10 броя,
дървени
пейки – 3 бр.
и
озвучителна
система

Подаден
проект. В
Процес на
одобрение.

Извършване
на найнеобходимит
е частични
ремонтни
дейности и
закупуване
на
оборудване и
обзавеждане
на сградите
на четири
читалища на

Болярово”

община
Болярово –
Читалище“Сте
фан Караджа”,
с. Стефан
Караджово;
Читалище
“Светлина”, с.
Мамарчево;
читалище
“Просвета”, с.
Голямо
Крушево и
Читалище “Ана
Маймункова”, с.
Воден.

“Изграждане и
обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в
град Болярово
и село
Попово”

Извършване на
строителноремонтни
дейности и
доставка на
оборудване за
изграждане на
детска
площадка в
село Попово и

МИГ Елхово –
Болярово,
Програма за
развитие на
селските
райони 20142020 г.
Общински
план за

четири
читалища
на
територията
на община
Болярово –
Читалище“С
тефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово;
Читалище
“Светлина”,
с.
Мамарчево;
читалище
“Просвета”,
с. Голямо
Крушево и
Читалище
“Ана
Маймункова
”, с. Воден.
Извършван
е на
строителноремонтни
дейности и
доставка на
оборудване
за
изграждане
на детска

Читалище“Сте
фан Караджа”,
с. Стефан
Караджово;
Читалище
“Светлина”, с.
Мамарчево;
читалище
“Просвета”, с.
Голямо
Крушево и
Читалище “Ана
Маймункова”,
с. Воден.

12 месеца
– до
31.12.2019
г.

Извършени
строителноремонтни
дейности и
доставка на
оборудване за
изграждане на
детска
площадка в
село Попово и

територията
на община
Болярово –
Читалище“Ст
ефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово;
Читалище
“Светлина”,
с.
Мамарчево;
читалище
“Просвета”, с.
Голямо
Крушево и
Читалище
“Ана
Маймункова”,
с. Воден.

Подаден
проект. В
Процес на
одобрение.

Извършване
на
строителноремонтни
дейности и
доставка на
оборудване
за
изграждане
на детска

благоустрояван
е на
междублокови
пространства в
град Болярово.
За детската
площадка в
село Попово –
закупуване на
противоударна
настилка,
поставяне на
декоративна
ограда,
закупуване на
пейки, кошчета
и съоръжения
за игра –
пързалка,
люлка, люлкавезна,
въртележка.
Предвидено е и
засаждане на
дървета. За
междублоковит
е пространства
в град
Болярово –
предвидено е
закупуване,
доставка и
монтаж на

развитие 2014- площадка в
2020 г.
село
Попово и
благоустроя
ване на
междублоко
ви
пространств
а в град
Болярово.
За детската
площадка в
село
Попово –
закупуване
на
противоуда
рна
настилка,
поставяне
на
декоративн
а ограда,
закупуване
на пейки,
кошчета и
съоръжения
за игра –
пързалка,
люлка,
люлкавезна,
въртележка.

благоустроява
не на
междублокови
пространства в
град Болярово.
За детската
площадка в
село Попово –
закупена
противоударна
настилка,
поставена
декоративна
ограда,
закупени
пейки, кошчета
и съоръжения
за игра –
пързалка,
люлка, люлкавезна,
въртележка.
Засадени
дървета. За
междублокови
те
пространства в
град Болярово
–закупени,
доставени и
монтирани
пейки,
закупени

площадка в
село Попово
и
благоустрояв
ане на
междублоков
и
пространства
в град
Болярово. За
детската
площадка в
село Попово
– закупуване
на
противоудар
на настилка,
поставяне на
декоративна
ограда,
закупуване
на пейки,
кошчета и
съоръжения
за игра –
пързалка,
люлка,
люлка-везна,
въртележка.
Предвидено
еи
засаждане на
дървета. За

пейки,
закупуване на
кошчета за
отпадъци,
поставяне на
антипаркинг
колчета с
верига и
засаждане на
декоративни
дървета храсти
и цветя

“Рехабилитаци Рехабилитация
я на
на участъци от

МИГ Елхово –
Болярово,

Предвидено
еи
засаждане
на дървета.
За
междублоко
вите
пространств
а в град
Болярово –
предвидено
е
закупуване,
доставка и
монтаж на
пейки,
закупуване
на кошчета
за
отпадъци,
поставяне
на
антипаркинг
колчета с
верига и
засаждане
на
декоративн
и дървета
храсти и
цветя
Рехабилита 12 месеца
ция на
– до

кошчета за
отпадъци,
поставени
антипаркинг
колчета с
верига и
засадени
декоративни
дървета
храсти и цветя

междублоков
ите
пространства
в град
Болярово –
предвидено е
закупуване,
доставка и
монтаж на
пейки,
закупуване
на кошчета
за отпадъци,
поставяне на
антипаркинг
колчета с
верига и
засаждане на
декоративни
дървета
храсти и
цветя

Рехабилитиран Подаден
и участъци от
проект. В

Рехабилитац
ия на

съществуващи
тротоари в
град
Болярово”

тротоарните
настилки на
следните улици
в град
Болярово – ул.
“Александър
Стамболийски”,
ул. “Никола
Вапцаров”, ул.
“Христо Ботев”
и ул. “Васил
Левски”.

“Изграждане
на спортна
инфраструктур
а на
територията
на община
Болярово”

Изграждане на
мултифункцион
ално игрище с
ажурна ограда.
Спортното
игрище е
предвидено да
бъде с
големина 17х27
м. и включващо
две
тренировъчни
полета – за
футбол и
баскетбол.

Програма за
развитие на
селските
райони 20142020 г.

участъци от
тротоарните
настилки на
следните
улици в
град
Общински
Болярово –
план за
ул.
развитие 2014- “Александъ
2020 г.
р
Стамболийс
ки”, ул.
“Никола
Вапцаров”,
ул. “Христо
Ботев” и ул.
“Васил
Левски”.
Програма за
Изграждане
развитие на
на
селските
мултифункц
райони 2014ионално
2020 г.
игрище с
ажурна
Общински
ограда.
план за
Спортното
развитие 2014- игрище е
2020 г.
предвидено
да бъде с
големина
17х27 м. и
включващо
две

31.12.2019 тротоарните
г.
настилки на
следните
улици в град
Болярово – ул.
“Александър
Стамболийски”
, ул. “Никола
Вапцаров”, ул.
“Христо Ботев”
и ул. “Васил
Левски”.

Процес на
одобрение.

участъци от
тротоарните
настилки на
следните
улици в град
Болярово –
ул.
“Александър
Стамболийск
и”, ул.
“Никола
Вапцаров”,
ул. “Христо
Ботев” и ул.
“Васил
Левски”.

12 месеца
– до
31.12.2019
г.

Одобрен
проект.В
процес на
изпълнение

Изграждане
на
мултифункци
онално
игрище с
ажурна
ограда.
Спортното
игрище е
предвидено
да бъде с
големина
17х27 м. и
включващо
две

Изградено
мултифункцио
нално игрище
с ажурна
ограда, с
големина
17х27 м. и
включващо
две
тренировъчни
полета – за
футбол и
баскетбол.

“Дейности по
реконструкция
и
рехабилитаци
я на улична
мрежа на
територията
на община
Болярово”

Реконструкция
и
рехабилитация
на улична и
тротоарна
настилка в град
Болярово, с.
Голямо
Крушево, с.
Малко
Шарково, с.
Мамарчево, с.
Попово, с.
Шарково, с.
Стефан
Караджово, и
село Воден.
Полагане на
тротоарни
настилки и
асфалтобетон
на
компроментира
ните участъци
за да се
подобри
носимоспособн
остта на
пътната

тренировъч
ни полета –
за футбол и
баскетбол.
Програма за
Реконструкц
развитие на
ия и
селските
рехабилита
райони 2014ция на
2020 г.
улична и
тротоарна
Общински
настилка в
план за
град
развитие 2014- Болярово,
2020 г.
с. Голямо
Крушево, с.
Малко
Шарково, с.
Мамарчево,
с. Попово, с.
Шарково, с.
Стефан
Караджово,
и село
Воден.
Полагане на
тротоарни
настилки и
асфалтобет
он на
компромент
ираните
участъци за
да се

24 месеца
– до
31.12.2020
г.

Реконструиран
ии
рехабилитиран
и улична и
тротоарна
настилка в
град Болярово,
с. Голямо
Крушево, с.
Малко
Шарково, с.
Мамарчево, с.
Попово, с.
Шарково, с.
Стефан
Караджово, и
село Воден.
Положени
тротоарни
настилки и
асфалтобетон
на
компроментир
аните
участъци за да
се подобри
носимоспособн
остта на
пътната

. Одобрен
проект.В
процес на
изпълнение

тренировъчн
и полета – за
футбол и
баскетбол.
Реконструкци
яи
рехабилитац
ия на улична
и тротоарна
настилка в
град
Болярово, с.
Голямо
Крушево, с.
Малко
Шарково, с.
Мамарчево,
с. Попово, с.
Шарково, с.
Стефан
Караджово, и
село Воден.
Полагане на
тротоарни
настилки и
асфалтобето
н на
компроменти
раните
участъци за
да се
подобри
носимоспосо

настилка и да
се осигурят
безопасни
условия за
предвижване
на
пешеходците.

Основен ремонт
и обзавеждане
на
съществуваща
сграда –
Основно
училище
”Стефан
Караджа”, село
Стефан
Караджово

Основен ремонт
на
съществуващата
сграда на ОУ „
Стефан
Караджа”, село
Стефан
Караджово.Ще
бъдат извършени
следните СМР:
топлоизолиране
на външни стени,
полагане
на
полимерна
мазилка, подмяна
на съществуващи
прозорци с PVC
стъклопакети,
подмяна
на
входните врати с

подобри
носимоспос
обността на
пътната
настилка и
да се
осигурят
безопасни
условия за
предвижван
е на
пешеходцит
е
Основен
Общински
24 месеца
ремонт
на
план за
развитие 2014- съществуващ
ата сграда на
2020 г
ОУ „ Стефан
Караджа”,
село Стефан
Караджово.
Ще
бъдат
извършени
следните
СМР:
топлоизолир
ане
на
външни
стени,
полагане на
полимерна
мазилка,
подмяна на

настилка и да
се осигурят
безопасни
условия за
предвижване
на
пешеходците.

Основен ремонт
на
съществуващата
сграда на ОУ „
Стефан
Караджа”, село
Стефан
Караджово.Ще
бъдат
извършени
следните СМР:
топлоизолиране
на
външни
стени, полагане
на
полимерна
мазилка,
подмяна
на
съществуващи
прозорци с PVC
стъклопакети,

бността на
пътната
настилка и
да се
осигурят
безопасни
условия за
предвижване
на
пешеходците

Подаден
проект.
Впроцес на
одобрение

Одобрение и
изпълнение
на
дейностите
по
проектното
предложение

алуминиеви,
изграждане
втори таван
гипс картон
метална
конструкция,
подмяна
лампите
енергийно
ефективни,
доставка
монтаж
оборудване
обзавеждане.

съществуващ
и прозорци с
PVC
стъклопакети
, подмяна на
входните
врати
с
алуминиеви,
изграждане
на
втори
таван от гипс
картон
на
метална
конструкция,
подмяна на
лампите
с
енергийно –
ефективни,
доставка
и
монтаж
на
оборудване и
обзавеждане.

на
от
на
на
с
–
и
на
и

подмяна
на
входните врати
с алуминиеви,
изграждане на
втори таван от
гипс картон на
метална
конструкция,
подмяна
на
лампите
с
енергийно
–
ефективни,
доставка
и
монтаж
на
оборудване
и
обзавеждане.

Обществени
поръчки

Периодична
доставка на
консумативи
за офис
техника
Периодична
доставка на
канцеларски

Периодична
доставка на
консумативи за
офис техника

План – график
на ОП за
2020г.

Периодична
доставка на
канцеларски

План – график
на ОП за
2020г.

Периодична
доставка на
консуматив
и за офис
техника
Периодична
доставка на
канцеларски

01.05.2020 Периодична
г.
доставка на

консумативи за
офис техника
01.05.2020 Периодична
г.
доставка на

канцеларски

Подготовка
за
възлагане
на ОП

Възложена
ОП и скл.на
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
възлагане

Възложена
ОП и скл.на
Договор с

материали

материали

„Доставка

„Доставка

на
хранителни
продукти и
санитарнохигиенни
материали по
пет обособени
позиции”
Обособена
позиция 1:
Доставка на
хляб и хлебни
изделия
Обособена
позиция 2:
Доставка на
месо и месни
изделия
Обособена
позиция 3:
Доставка на
други
хранителни
продукти
Обособена
позиция 4:
Доставка на
други
хранителни
продукти
предназначена
позиция

на
хранителни
продукти и
санитарнохигиенни
материали по пет
обособени
позиции”
Обособена
позиция 1:
Доставка на хляб
и хлебни изделия
Обособена
позиция 2:
Доставка на месо
и месни изделия
Обособена
позиция 3:
Доставка на
други хранителни
продукти
Обособена
позиция 4:
Доставка на
други хранителни
продукти
предназначена
позиция
Обособена
позиция 5:
доставка на
санитарно-

материали
План – график
на ОП за
2020г.

Доставка на
хранителни
продукти и
санитарнохигиенни
материали по
пет
обособени
позиции”
Обособена
позиция 1:
Доставка на
хляб и
хлебни
изделия
Обособена
позиция 2:
Доставка на
месо и месни
изделия
Обособена
позиция 3:
Доставка на
други
хранителни
продукти
Обособена
позиция 4:
Доставка на
други
хранителни
продукти

материали
01.04.2020 Доставка на
хранителни
г.
продукти и
санитарнохигиенни
материали по
пет обособени
позиции”
Обособена
позиция 1:
Доставка на
хляб и хлебни
изделия
Обособена
позиция 2:
Доставка на
месо и месни
изделия
Обособена
позиция 3:
Доставка на
други
хранителни
продукти
Обособена
позиция 4:
Доставка на
други
хранителни
продукти
предназначена
позиция

на ОП

Изпълнител

Подготовка
за
обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Обособена
позиция 5:
доставка на
санитарнохигиенни
материали
Предметът на
Обособена
позиция 4 е
включена в
списъка по чл.
30 от Закона за
интеграция на
хората с
увреждания и е
предназначена
за изпълнение
от
специализиран
и предприятия
или
кооперации на
хора с
увреждания,
съгласно чл.16г
от ЗОП

хигиенни
материали
Предметът на
Обособена
позиция 4 е
включена в
списъка по чл. 30
от Закона за
интеграция на
хората с
увреждания и е
предназначена за
изпълнение от
специализирани
предприятия или
кооперации на
хора с
увреждания,
съгласно чл.16г
от ЗОП

предназначен
а позиция
Обособена
позиция 5:
доставка на
санитарнохигиенни
материали
Предметът на
Обособена
позиция 4 е
включена в
списъка по
чл. 30 от
Закона за
интеграция
на хората с
увреждания и
е
предназначен
а за
изпълнение
от
специализира
ни
предприятия
или
кооперации
на хора с
увреждания,
съгласно
чл.16г от
ЗОП

Обособена
позиция 5:
доставка на
санитарнохигиенни
материали
Предметът на
Обособена
позиция 4 е
включена в
списъка по чл.
30 от Закона за
интеграция на
хората с
увреждания и е
предназначена
за изпълнение от
специализирани
предприятия или
кооперации на
хора с
увреждания,
съгласно чл.16г
от ЗОП

Доставка на
оборудване за
Подобект
„Изграждане на
детска
площадка в с.
Попово „
Доставка на
оборудване за
Подобект
„Обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в гр.
Болярово „
Доставка на
оборудване и
обзавеждане
по проект” „
Създаване на
спортната
инфраструктур
а в град
Болярово чрез
ремонт,
reреконструкц
ия, оборудване
и обзавеждане
на
съществуващо
помещение”

Доставка на
оборудване за
Подобект
„Изграждане на
детска площадка
в с. Попово „

План – график
на ОП за
2020г

Доставка на
оборудване за
Подобект
„Обновяване на
площи за широко
обществено
ползване в гр.
Болярово „

План – график
на ОП за
2020г

Доставка на
оборудване и
обзавеждане по
проект” „
Създаване на
спортната
инфраструктура в
град Болярово
чрез ремонт,
reреконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

План – график
на ОП за
2020г

Доставка на
оборудване
за Подобект
„Изграждане
на детска
площадка в с.
Попово „
Доставка на
оборудване
за Подобект
„Обновяване
на площи за
широко
обществено
ползване в гр.
Болярово „
Доставка на
оборудване и
обзавеждане
по проект” „
Създаване на
спортната
инфраструкту
ра в град
Болярово
чрез ремонт,
reреконструк
ция,
оборудване и
обзавеждане
на
съществуващ
о

01.08.2020 Доставка на
оборудване за
г.
Подобект
„Изграждане на
детска площадка
в с. Попово „

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.08.2020 Доставка на
оборудване за
г.
Подобект
„Обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в гр.
Болярово „
01.08.2020 Доставка на
оборудване и
г.
обзавеждане по
проект” „
Създаване на
спортната
инфраструктура
в град Болярово
чрез ремонт,
reреконструкция
, оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

помещение”
Обществен
превоз на
пътници по
автобусни
линии от
утвърдените
общинска и
областна
транспортна
схема
Предоставяне
на
консултантски
услуги по
управление на
проект
„Частичен
ремонт,
оборудване и
обзавеждане на
чсградите на
читалищата в
селата Стефан
Караджов,
Мамарчево,
Воден и
Голямо
Крушево”

Обществен превоз План – график
на пътници по
на ОП за
автобусни линии
2020г
от утвърдените
общинска и
областна
транспортна
схема
Предоставяне на
консултантски
услуги по
управление на
проект „Частичен
ремонт,
оборудване и
обзавеждане на
чсградите на
читалищата в
селата Стефан
Караджов,
Мамарчево,
Воден и Голямо
Крушево”

План – график
на ОП за
2020г

Предоставяне
на

Предоставяне на
консултантски

План – график
на ОП за

Обществен
превоз на
пътници по
автобусни
линии от
утвърдените
общинска и
областна
транспортна
схема
Предоставяне
на
консултантск
и услуги по
управление
на проект
„Частичен
ремонт,
оборудване и
обзавеждане
на чсградите
на
читалищата в
селата
Стефан
Караджов,
Мамарчево,
Воден и
Голямо
Крушево”
Предоставяне
на

01.09.2020 Обществен
превоз на
г.
пътници по
автобусни линии
от утвърдените
общинска и
областна
транспортна
схема

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.05.2020 Предоставяне на
консултантски
г.
услуги по
управление на
проект
„Частичен
ремонт,
оборудване и
обзавеждане на
чсградите на
читалищата в
селата Стефан
Караджов,
Мамарчево,
Воден и Голямо
Крушево”

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.05.2020 Предоставяне на
консултантски
г.

Подготовка
за

Обявена ОП
и Сключен

консултантски
услуги по
управление на
проект
„Рехабилитаци
я на
съществуващи
тротоари в
град Болярово”

услуги по
управление на
проект
„Рехабилитация
на съществуващи
тротоари в град
Болярово”

2020г

Предоставяне
на
консултантски
услуги по
управление на
проект „
Изграждане и
обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в
град Болярово
и село Попово”

Предоставяне на
консултантски
услуги по
управление на
проект „
Изграждане и
обновяване на
площи за широко
обществено
ползване в град
Болярово и село
Попово”

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
упражняване
на строителен
надзор на
Подобект”
Изграждане на
детска

Избор на
План – график
изпълнител за
на ОП за
упражняване на
2020г
строителен надзор
на Подобект”
Изграждане на
детска площадка в
с. Попово”

консултантск
и услуги по
управление
на проект
„Рехабилитац
ия на
съществуващ
и тротоари в
град
Болярово”
Предоставяне
на
консултантск
и услуги по
управление
на проект „
Изграждане и
обновяване
на площи за
широко
обществено
ползване в
град
Болярово и
село Попово”
Избор на
изпълнител
за
упражняване
на
строителен
надзор на
Подобект”

услуги по
управление на
проект
„Рехабилитация
на
съществуващи
тротоари в град
Болярово”

Обявяване
на ОП

Договор с
Изпълнител

01.05.2020 Предоставяне на
консултантски
г.
услуги по
управление на
проект „
Изграждане и
обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в град
Болярово и село
Попово”

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.07.2020 Избор на
изпълнител за
г.
упражняване на
строителен
надзор на
Подобект”
Изграждане на
детска площадка

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

площадка в с.
Попово”
Предоставяне
на
консултантски
услуги по
управление на
проект „
Създаване на
спортната
инфраструктур
а в град
Болярово чрез
ремонт,
реконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

Предоставяне на
консултантски
услуги по
управление на
проект „
Създаване на
спортната
инфраструктура в
град Болярово
чрез ремонт,
реконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

Избор на
изпълнител за
упражняване
на строителен
надзор на
обект „
Ремонт,
оборудване,
обзавеждане и

Избор на
План – график
изпълнител за
на ОП за
упражняване на
2020г
строителен надзор
на обект „ Ремонт,
оборудване,
обзавеждане и
смяна на
предназначението

План – график
на ОП за
2020г

Изграждане
на детска
площадка в с.
Попово”
Предоставяне
на
консултантск
и услуги по
управление
на проект „
Създаване на
спортната
инфраструкту
ра в град
Болярово
чрез ремонт,
реконструкци
я, оборудване
и
обзавеждане
на
съществуващ
о
помещение”
Избор на
изпълнител
за
упражняване
на
строителен
надзор на
обект „
Ремонт,

в с. Попово”

01.05.2020 Предоставяне на
консултантски
г.
услуги по
управление на
проект „
Създаване на
спортната
инфраструктура
в град Болярово
чрез ремонт,
реконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.07.2020 Предоставяне на
консултантски
г.
услуги по
управление на
проект „
Създаване на
спортната
инфраструктура
в град Болярово

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

смяна на
предназначени
ето на на
сграда за
култура и
изкуство във
фитнес зала”

на на сграда за
култура и
изкуство във
фитнес зала”

Доставка на
оборудване и
обзавеждане на
съществуваща
сграда на ОУ
„Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово,
община
Болярово

Доставка на
оборудване и
обзавеждане на
съществуваща
сграда на ОУ
„Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово,
община Болярово

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
частичен
ремонт и
обзавеждане
на сградата на
читалище „
Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово

Избор на
изпълнител за
частичен ремонт
и обзавеждане
на сградата на
читалище „
Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово

План – график
на ОП за
2020г

оборудване,
обзавеждане
и смяна на
предназначен
ието на на
сграда за
култура и
изкуство във
фитнес зала
Доставка на
оборудване и
обзавеждане
на
съществуващ
а сграда на
ОУ „Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово,
община
Болярово

чрез ремонт,
реконструкция,
оборудване и
обзавеждане на
съществуващо
помещение”

01.07.2020 Доставка на
оборудване и
г.
обзавеждане на
съществуваща
сграда на ОУ
„Стефан
Караджа”, с.
Стефан
Караджово,
община
Болярово

01.08.2020 Избор на
Избор на
изпълнител г.
изпълнител за
за частичен
частичен
ремонт и
ремонт и
обзавеждане
обзавеждане на
на сградата
сградата на
на читалище
читалище „
„ Стефан
Стефан
Караджа”, с.
Караджа”, с.
Стефан
Стефан
Караджово
Караджово

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Избор на
изпълнител за
частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Ана
Маймункова”
, с. Воден
Избор на
изпълнител за
частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Светлина”, с.
Мамарчево

Избор на
изпълнител за
частичен ремонт
на сградата на
читалище „ Ана
Маймункова”, с.
Воден

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
частичен ремонт
на сградата на
читалище „
Светлина”, с.
Мамарчево

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Просвета”, с.
Голямо
Крушево
Избор на
изпълнител за
„Рехабилитац
ия на

План – график
Избор на
на ОП за
изпълнител за
частичен ремонт 2020г
на сградата на
читалище „
Просвета”, с.
Голямо Крушево

Избор на
изпълнител за
„Рехабилитация
на

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител
за частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Ана
Маймункова
”, с. Воден
Избор на
изпълнител
за частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Светлина”,
с.
Мамарчево
Избор на
изпълнител
за частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Просвета”,
с. Голямо
Крушево
Избор на
изпълнител
за
„Рехабилита

01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за

частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Ана
Маймункова”,
с. Воден
01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за
частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Светлина”, с.
Мамарчево
01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за

частичен
ремонт на
сградата на
читалище „
Просвета”, с.
Голямо
Крушево
Избор на
изпълнител за
„Рехабилитаци
я на

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

съществуващ
и тротоари в
град
Болярово”

съществуващи
тротоари в град
Болярово”

Избор на
изпълнител за
СМР на
подобект
„Изграждане
на детска
площадка в с.
Попово”
Избор на
изпълнител за
СМР на
подобект
„Обновяване
на площи за
широко
обществено
ползване в
град
Болярово”
Избор на
изпълнител за
СМР за
извършване
на ремонтни
дейности за
създаване на

План – график
Избор на
на ОП за
изпълнител за
2020г
СМР на
подобект
„Изграждане на
детска площадка
в с. Попово”

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
СМР на
подобект
„Обновяване на
площи за
широко
обществено
ползване в град
Болярово”

План – график
на ОП за
2020г

Избор на
изпълнител за
СМР за
извършване на
ремонтни
дейности за
създаване на

План – график
на ОП за
2020г

ция на
съществува
щи тротоари
в град
Болярово”
Избор на
изпълнител
за СМР на
подобект
„Изграждан
е на детска
площадка в
с. Попово”
Избор на
изпълнител
за СМР на
подобект
„Обновяван
е на площи
за широко
обществено
ползване в
град
Болярово”
Избор на
изпълнител
за СМР за
извършване
на ремонтни
дейности за
създаване на

01.08.2020 съществуващи
г.
тротоари в град Подготовка
за
Болярово”
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за

СМР на
подобект
„Изграждане
на детска
площадка в с.
Попово”
01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за
СМР на
подобект
„Обновяване
на площи за
широко
обществено
ползване в град
Болярово”
01.08.2020 Избор на
г.
изпълнител за

СМР за
извършване на
ремонтни
дейности за
създаване на

фитнес зала

фитнес зала

Избор на
изпълнител за
извършване
на СМР по
основен
ремонт на
съществуващ
а сграда на
ОУ „Стефан
Караджа”,
село Стефан
Караджово,
община
Болярово

Избор на
изпълнител за
извършване на
СМР по основен
ремонт на
съществуваща
сграда на ОУ
„Стефан
Караджа”, село
Стефан
Караджово,
община
Болярово

фитнес зала
План – график
на ОП за
2020г

фитнес зала

01.08.2020 Избор на
Избор на
изпълнител г.
изпълнител за
за
извършване на
извършване
СМР по
на СМР по
основен ремонт
основен
на
ремонт на
съществуваща
съществува
сграда на ОУ
ща сграда на
„Стефан
ОУ „Стефан
Караджа”, село
Караджа”,
Стефан
село Стефан
Караджово,
Караджово,
община
община
Болярово
Болярово

Подготовка
за
Обявяване
на ОП

Обявена ОП
и Сключен
Договор с
Изпълнител

