
 

 

Европейски социален фонд 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Министерство на образованието, младежта и науката 

 
 

Приложение  

График на планираните обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки  

 
Актуализиран график на планираните обществени поръчки на проекта към 19.11.2013 г. 

№ на Договора/Заповедта: BG051PO001-4.3.05-0012 

Име на проекта: 

„Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с 

работодател в сферата на ИКТ” 

Период на изпълнение: 27.08.2013 г. – 27.12.2014 г. 

Бенефициент: 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан 

Стефанов“ 

Възложител: Министерство на образованието и науката 

 

 

І. Действащи договори на възложителя, които ще бъдат използвани за нуждите на проекта 

Документацията за възлагане на поръчката се предоставя на Договарящия орган при 

подаване на междинно/заключително Искане за плащане или при проверка на място 
 
Предмет на договора за обществена 

поръчка и  

вид на проведената процедура 

№ и дата на 

договора 
Стойност на 

договора 

(лв. без ДДС) 

Стойност на 

разхода за 

нуждите на 

проекта 

(лв. без ДДС) 

Лице за контакт  

(име, тел., e-mail) 

Неприложимо    

………………. 

 

Бюджетно 

перо: 

……………… 

 

 

ІІ. Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана (по реда на глава 8 „а“ от ЗОП) 

По преценка на бенефициента документацията може да се предостави на Договарящия 

орган за осъществяване на предварителен контрол  
 

Доставки или услуги – от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС, строителство – от 60 000 до 264 000 лв. без ДДС 

 
Предмет на обществената поръчка Обект на ОП 

(доставка, 

услуга, 

строителство) 

Прогнозна 

стойност на ОП  

(лв. без ДДС) 

Индикативна 

дата  

за стартиране  

на възлагането 

Лице за контакт 

(име, тел., e-mail) 

Осигуряване на логистика при 

провеждане на тридневно работно 

посещение в офиса на работодателя 

- партньор 

услуга Общо за всички 

потребности на 

възложителя:  

27 517,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

24 336,00  лв.  
Бюджетно перо: 

Група А, Раздел 

2/2-1 

01.05.2014 г.  – 

31.05.2014 г. 

Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

 

 

 

 



ІІІ. Обществени поръчки (ОП), възлагани чрез процедури по опростени правила 

Документацията задължително се предоставя на Договарящия орган за предварителен контрол 

 

За централни органи на държавната власт За териториални органи на изпълнителната власт 

и публичноправни организации 

(общини, училища, университети, БАН, 

НПО-публичноправни организации) 
Доставки, услуги по Приложение 2, конкурс за проект:  

От 66 000 лв. до 254 254 лв. без ДДС 

Доставки, услуги, конкурс за проект:  

От 66 000 лв. до 391 160 лв. без ДДС 
Някои услуги по Приложение 2 (чл. 45а, ал. 2, т.1в), 

услуги по Приложение 3,  

конкурс за проект, свързан с тези услуги: 

От 66 000 лв. до 391 160 лв. без ДДС 

 
Вид на процедурата  
(открита процедура, ограничена процедура, 

състезателен диалог, процедура на 

договаряне с обявление, процедура на 

договаряне без обявление) и 

Предмет на обществената поръчка 

Обект на ОП 

(доставка, 

услуга) 

Прогнозна 

стойност на ОП  

(лв. без ДДС) 

Индикативна 

дата  

за изпращане на 

документацията 

до Договарящия 

орган 

Лице за контакт 

(име, тел., e-mail) 

     

     

     

     

     

 

ІV. Обществени поръчки (ОП), възлагани след обявление в Официален вестник на ЕС 

Документацията задължително се предоставя на Договарящия орган и на Агенцията за 

обществени поръчки за предварителен контрол 
 

За централни органи на държавната власт За териториални органи на изпълнителната власт 

и публичноправни организации 

(общини, училища, университети, БАН, 

НПО-публичноправни организации) 
Доставки, услуги по Приложение 2, конкурс за проект:  

Над 254 254 лв. без ДДС 
 

Доставки, услуги, конкурс за проект: 

Над 391 160 лв. без ДДС Някои услуги по Приложение 2 (чл. 45а, ал. 2, т.1в), 

услуги по Приложение 3,  

конкурс за проект, свързан с тези услуги: 

Над 391 160 лв. без ДДС 

 
Вид на процедурата  
(открита процедура, ограничена процедура, 

състезателен диалог, процедура на 

договаряне с обявление, процедура на 

договаряне без обявление) и 

Предмет на обществената поръчка 

Обект на ОП 

(доставка, 

услуга, 

строителство) 

Прогнозна 

стойност на ОП  

(лв. без ДДС) 

Индикативна 

дата  

за изпращане на 

документацията 

до АОП 

Лице за контакт 

(име, тел., e-mail) 

  Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

…………………. 

За нуждите само 

на проекта: 

…………………. 

Бюджетно перо: 

…………………. 

  

     

 

 

 

 

 



 

V. Обществени поръчки (ОП), възлагани по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП 

 
Предмет на обществената поръчка Обект на ОП 

(доставка, 

услуга, 

строителство) 

Прогнозна 

стойност на ОП  

(лв. без ДДС) 

Индикативна 

дата  

за стартиране  

на възлагането 

Лице за контакт 

(име, тел., e-mail) 

Доставка на техническо 

оборудване и софтуер 

услуга Общо за всички 

потребности на 

възложителя:  

5 6812,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

8 931,76  лв.  
Бюджетно перо: 

Група Б, Раздел 

2/2-1 

Раздел 3 

27.10.2013 г.  – 

27.03.2014 г. 

Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

Провеждане на обучение на 

учителите от целевата група за 

работа с новите сървърни 

приложения и приложения за 

разработка 

услуга Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

17 676,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

15 000,00 лв. 

Бюджетно перо: 

Група А, Раздел 

4/4.9 

27.10.2013 г.  – 

27.12.2013 г. 

Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

Извършване на СМР строителство Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

56 807,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

5 500,00 лв. 

Бюджетно перо: 

Група Б, Раздел 

1 

27.10.2013 г.  – 

27.12.2013 г. 

Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

Осигуряване на логистика по 

провеждането на два еднодневни 

семинара 

услуга Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

5 200,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

4 000,00 лв. 

Бюджетно перо: 

Група А, Раздел 

4/4.5 

27.01.2014 г.  – 

27.03.2014 г. 
Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

Доставка на обучителни 

материали  

доставка Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

15 947,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

10 400, 00 лв 

Бюджетно перо: 

Група А, Раздел 

3/3.1 

27.02.2014 г.  – 

27.04.2014 г. 
Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 

Визуализация и разпространение 

на резултатите 

услуга Общо за всички 

потребности на 

възложителя: 

10 000,00 лв. 

За нуждите само 

на проекта: 

3 000,00 лв. 

Бюджетно перо: 

27.01.2014 г.  – 

27.03.2014 г. 
Веселина 

Заркова 

096/303 – 260 

vesitalia@abv.bg 



Група А, Раздел 

4/4.3 

 

 

Изготвен от (Попълва се от Възложителя): 

Длъжност Име Дата Коментари Подпис 

Директор  Инж. Красимира Каменова 05.12.2013 г.  Няма /п/ 

 

 

Коментар на Договарящия орган: 

Длъжност Име Дата на 

получаване 

Дата на 

предаване 

Подпис 

Експерт от отдел  

„Управление на 

качеството“ 

    

Коментар  

 

 

 

 

Началник на отдел  

„Управление на 

качеството“ 

    

Коментар 

 

 

 

 

 

 

 

Изпратено писмо за одобрение на графика № ……………………../…………………2013 г. 

Изпратено писмо за корекция на графика № ……………………../…………………2013 г. 

 

 

 

 


