
 

Регистър на обществените поръчки в община Алфатар  

 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2007 

Доставка  на метални, нови съдове за събиране 

на битови отпадъци с обем 0,11 куб.м ( 110л) - 

373 бр. 

113 

21.04.2007г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№3 

13.06.2007г 

ЕТ”Метал –Иван 

Минчев” гр.Стара 

Загора, 

 

16561,20 лв 

с вкл.ДДС 

До 

31.07.2007 г 

2007 

Доставка  на Специализиран автомобил - 

комбиниран за  сметосъбиране и    извозване на  

отпадъци ,обслужващ контейнери1,1куб.м и 

кофи 0,11 куб.м ( 110л.), с общ полезен обем 

7куб.м.; 

113 

21.04.2007г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№4 

13.06.2007г 

ЕВРОМАРКЕТ 

БРД”ООД гр.София 

1784, 

 

90 000.00 лв: 

с вкл.ДДС 

До 

31.07.2007 г 

 

2007 

Саниране сградата на ЦДГ "Щастливо детство" 

гр. Алфатар, 
102 

12.04.2007г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№5 

21.06.2007г 

.ЕТ”ВАСИЛ ИВАНОВ 

КОСТОВ ” гр. Полски 

Тръмбеш 5180, 

162 338.66лв 

с вкл.ДДС 

 

01.07-30.11. 

2007 г. 

2007 

Изграждане на вътрешни водопроводни 

клонове и битово фекална канализация по 

ул."П.Хитов",ул."П.Волов”,ул."Баба Тонка", 

ул."Г.Бенковски", ул."Сакар", ул."Рила", 

ул."Вит", ул."Кирил и 

Методий",ул.Д.Дончев",ул."Й.Йовков" 

ул."Ст.Караджа" в гр.Алфатар 
 

122 

23.04.2007г. 

Чл.16, ал.8   

от ЗОП 

№6 

26.07.2007 

“ОДЕСОССТРОЙ”ООД 

”гр.Варна 

 

3 973 739,22 

лв без ДДС 

01. 08.2007  

31.07.2010 

2007 

”Естетизиране и устройване на публични 

пространства в община Алфатар – селска 

община с потенциал за развитие на туризъм” 
 

214 

25.06.2007г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№7 

13.082007 г 

Благстрой” ООД 

гр.Силистра, 

 

382 921,47 

лв 

с вкл. ДДС 

До 

31.12. 2007 

2007 

“Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни 

материали  за нуждите на МПС в звената на 

бюджетна издръжка в  община Алфатар, област 

Силистра  за периода 01.01.2008 г. година до 

31.12.2008 година по обособени позиции. 

291 

05.09.2007 г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№11 

16.112007 г. 

ПЕТРОЛ”АД, 

гр. София 

 

 

51732,20лв 

без вкл.ДДС 

01.01-31.12. 

2008 г. 

 

2007 

Доставка  на  твърди горива  за звената на  

бюджетна издръжка -  учебни и детски 

заведения , административни сгради  на  

община Алфатар, област Силистра  за периода 

01.01.2008 г. година до 31.12.2008 година,  

439 

26.11.2007 г. 

чл.53, 

ал.1,т.1 

НВМОП 

 

 

№13 

13.12.2007г. 

ЕТ”Копринджийски –

Ц.И.Копринджийски” 

ГР.ДУЛОВО , 

 

 

32 401,20лв 

без вкл. 

ДДС 

01.01-31.12. 

2008 г. 



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2007 

Събиране   и обезвреждане   на негодните за 

употреба пестициди, община Алфатар, област 

Силистра  ” 

441 

26.11 2007 г. 

чл.53, 

ал.1,т.1 

НВМОП 
 

№14 

19.12.2007г. 

„БалБок Инженеринг” 

АД 

1. град София 
 

31 812.00лв 

с вкл. ДДС 

01.01-31.12. 

2008 г. 

2007 

Доставка  на  течни горива -газьол за нуждите 

на ЦДГ”Щастливо детство”гр.Алфатар, 

ОУ” Христо Ботев”  гр.Алфатар и Дом за 

стари хора”Щастлива старост”гр.Алфатар, 

община Алфатар, област Силистра  за периода 

01.01.2008 г. година до 31.12.2008 година, 

финансирани от бюджета на Община Алфатар. 

438. 

26.11.2007 г. 

 

чл.53, 

ал.1,т.1 

НВМОП 

 

№1 

07.01.2008г. 

СВЕБО-С “ЕООД 

гр. Силистра, 

 

128 570.00 

лв 

с вкл.ДДС 

01.01-31.12. 

2008 г. 

2007 

Доставка на хранителни и продукти през 2007 г 

за нуждите на детските, учебните заведения, 

дом за стари хора, финансирани от бюджета на 

Община Алфатар, област Силистра 
 

393 

28.12.2006 г. 

Чл.2ал.1,т.2 

НВМОП 

 

№1 

05.01.2007г. 

”АНДУЛКА -Йорданка 

Петранова”, 

гр.Силистра, 

 

13500,00 

без вкл.ДДС 

01.01.-31.12. 

2007 г. 

2007 

Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура по 

ІV клас общински пътища и  улиците в община 

Алфатар,  област Силистра. 
 

171 

29.05.2007г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

 

№2 

12.06.2007г. 

 

Пътстроймонтаж “ ООД  

гр.Силистра, 

 

82 800 лв 

с вкл.ДДС 

До 31.07.2007 

г. 

2007 
Ремонт на кухненски блок на ЦДГ "Щастливо 

детство" гр. Алфатар, 

266 

02.08.2007г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

№8 

21.08.2007г. 

Благстрой” ООД 

гр.Силистра, 

20339,38 

с вкл.ДДС 
До 30.09.2007 

2007 

“Саниране сградата на ЦДГ "Щастливо 

детство" гр. Алфатар-  фаза 2. 

гр.Алфатар,община Алфатар, област Силистра  
 

380 

19.10.2007г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

 

№9 

5.11.2007 г. 

ЕТ”ВАСИЛ ИВАНОВ 

КОСТОВ ” 

гр. Полски Тръмбеш 

17 628,01 лв 

с вкл.ДДС 

До 

30.12.2007г. 

2007 

”Изграждане на соларна система в  ЦДГ 

"Щастливо детство" и Дом за стари 

хора”Щастлива старост” гр. Алфата,община 

Алфатар, област Силистра. 
 

402 

02.11.2007 г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

 

№10 

15.11.2007г. 

ЯНИС”ООД 

гр.Шумен 

 

19 784,20лв 

с вкл.ДДС 

До 

31.12.2007г. 

2008 

Доставка на хранителни и нехранителни 

продукти през 2008 г за нуждите на детските, 

учебните заведения, дом за стари хора , 

финансирани от бюджета на Община 

Алфатар,област Силистра по обособена 

позиция № 8. Хигиенни материали. 

315 

16.10.2008г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№4 

10.12.2008г. 

Офис Експрес Сървис” 

ООД, гр.Варна, 

 

4 304,10 лв 

без вкл.  

ДДС 

01.01. -31.12. 

2009г. 



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2008 

“Доставка  на  течни горива -газьол за нуждите 

на ЦДГ”Щастливо детство” гр.Алфатар, 

ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар и Дом за стари 

хора”Щастлива старост”гр.Алфатар, община 

Алфатар, област Силистра  за периода 

01.01.2009г. година до 31.12.2009 година, 

финансирани от бюджета на Община Алфатар,. 

314 

16.10.2008г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№5 

17.12.2008г. 

”БУЛТРЕЙД 2002”ООД 

гр.Варна 

100 

850,00лв. 

без  ДДС 

01.01. -31.12. 

2009г. 

2008 

Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни 

материали  за нуждите на МПС в звената на 

бюджетна издръжка в  община Алфатар, област 

Силистра  за периода 01.01.2009 г. година до 

31.12.2009 година  

316 

16.10.2008г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№6 

18.12.2008г. 

ПЕТРОЛ”АД СОФИЯ,  

гр.София - -офис 

гр.Русе , 

54 729,70 лв 

без  

вкл.ДДС 

01.01. -

31.12.2009г. 

2008 

Доставка на хранителни и нехранителни 

продукти през 2008 г за нуждите на детските, 

учебните заведения, дом за стари хора , 

финансирани от бюджета на Община Алфатар, 

област Силистра по обособени позиции №№: 1. 

Мляко и млечни продукти 2. Месо и местни 

продукти. и. 4.Хлебни изделия . 5. Плодове и 

зеленчуци. 6. Плодови и зеленчукови консерви.  

7.Други (различни) хранителни стоки 

315 

16.10.2008г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№7 

18.12.2008г. 

АНДУЛКА ЕООД, 

гр.Силистра, 

. 

35 339,58 лв. 

без  вкл. 

ДДС 

01.01. -31.12. 

2009г. 

2008 

Доставка на хранителни и нехранителни 

продукти през 2008 г за нуждите на детските, 

учебните заведения, дом за стари хора , 

финансирани от бюджета на Община 

Алфатар,област Силистра по обособени 

позиция №  3. Хляб и закуски. 

315 

16.10.2008г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№8 

20.12.2008г. 

„Крисбор” 

ООД,гр.Силистра, 

 

6 424,70 лв 

без  

вкл.ДДС 

01.01. -

31.12.2009г. 

2008 

Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура по 

ІV клас общински пътища и  улиците в община 

Алфатар,  област Силистра. 

117 

28.03.2008.г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

 

№1 

04.04.2008 г 

„Пътстроймонтаж “ 

ООД  гр.Силистра, 

 

83 100,00 лв 

с вкл.ДДС 

До 

31.05.2008 г. 

2008 

СМР  и доставка на  училищно обзавеждане и 

оборудване по проект ”Оптимизиране на 

училищната мрежа в община Алфатар Област 

Силистра - ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар и 

НУ”Отец Паисий “с.Алеково 

250 

12.08.2008 г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

№2 

01.09.2008г. 

ЕТ”ДАНИ-60-ЙОРДАН 

АТАНАСОВ”, 

гр.Силистра 

88 025,18 лв  

с вкл.ДДС 

До 

30.10.2008г. 

        



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2008 

Извършване на СМР по проект ”Адаптиране на 

Дом за стари хора в съответствие  с 

изискванията за достъпна среда, гр.Алфатар, 

община Алфатар, Област Силистра” 

 

321 

21.10.2008 

г.. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

№3 

19.11.2008г. 

ЕТ”Християна –

М.Николов” 

гр.Силистра, 

29 040,09 лв 

с вкл.ДДС 

До 

15.12.2008г. 

2009 

Определяне на  консултант за управление и 

реализация на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община 

Алфатар” по Програма за развитие на селските 

райони, Мярка 321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони". 

 

64 

23.03.2009 г. 

Чл.16, ал.8   

от ЗОП 

№79 

24.07.2009г. 

„КАРА 

КОНСУЛТ”ООД 

,ГР.ВАРНА, 

 

105 000 лв 

без  

вкл.ДДС 

24.07.2012 г. 

2009 

“Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни 

материали  за нуждите на МПС в звената на 

бюджетна издръжка в  община Алфатар, област 

Силистра  за периода 01.01.2010 г. година до 

31.12.2012 година  

257 

15.10.2009г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№113 

14.12.2009г. 

ПЕТРОЛ”АД СОФИЯ  -

офис гр.Русе 

66 578,34 лв 

с вкл. ДДС 

(годишно) 

01.01.-2010-

31.12.2012г. 

2009 

Доставка  на  течни горива -газьол за нуждите 

на ЦДГ”Щастливо детство”гр.Алфатар, 

ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар и Дом за стари 

хора”Щастлива старост” гр.Алфатар, община 

Алфатар, област Силистра за периода- 

01.01.2010 година до 31.12.2010 година 

 

258 

15.10.2009г. 

Чл.3,ал.2 

НВМОП 

№115 

17.12.2009г. 

СВЕБО-С “ЕООД 

гр. Силистра,. 

101634,00лв 

с вкл.ДДС 

01.01.-31.12. 

2010г. 

2009 

Изготвяне  и попълване на  Заявление, 

окомплектоване на документи   и помощ  на 

Община Алфатар във връзка с 

кандидатстването по ПРСР –Мярка 321 

 

14 

15.01.2009 г. 

Чл.2 ал.2,т.2 

НВМОП 

№05 

21.01.2009г. 

„Кара консулт”ООД 

гр.Варна 

 

13 530,00лв 

без вкл.ДДС 

До 05 03.2009 

г. 

2009 

Изготвяне на инвестиционен проект (идеен 

проект)за обект  за Реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, 

община Алфатар” 

15 

15.01.2009 г. 

Чл.2 ал.2,т.2 

НВМОП 

№06 

21.01.2009г. 

Техно финансис 

инженеринг”ООД 

гр.Разград 

 

8 980.00лв 

без вкл.ДДС 

До 21.02.2009 

г. 



 

        

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2009 

Подготовка на проектна документация за 

обект” Изграждане на канализационна мрежа, 

пречиствателна станция,реконструкция и 

рехабилитация на водопроводна мрежа в 

гр.Алфатар „ 

016 

15.01.2009г. 

Чл.2 ал.1,т.2 

НВМОП 

№18 

04.02.2009г. 

Техно финансис 

инженеринг”ООД 

гр.Разград 

 

17 916.00лв 

без вкл.ДДС 

До 

20.03.2009г. 

2009 

Подготовка и попълване на формуляр 

(апликационна форма) за кандидатстване по 

ОП” Околна среда 2007-2013г.” с проект” 

Изграждане на канализационна мрежа, 

пречиствателна станция,реконструкция и 

рехабилитация на водопроводна мрежа в 

гр.Алфатар „ 

017 

15.01.2009 г. 

Чл.2 ал.1,т.2 

НВМОП 

№25 

18.02.2009г. 

„Кара консулт”ООД 

гр.Варна 

 

49 000,00лв 

без вкл.ДДС 

До 25.02.2009 

г. 

2009 

Лизингова доставка на един нов лек автомобил, 

за нуждите на Община Алфатар , на обща 

стойност до 45000 лв. без включен ДДС  през 

2009 г. 

 

021 

27.01.2009г. 

Чл.2 ал1т.2 

НВМОП 

№26 

16.02.2009г. 

ХИПО АЛПЕ –АДРИА-

АУТОЛИЗИНГ ЕООД , 

клон Русе 

23 792,39евр

о без вкл. 

ДДС 

 

До 

29.02.2012г. 

2009 

Рехабилитация на улица Дочо Михаилов , 

община Алфатар,  област Силистра” 

 

133 

02.06.2009г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

№69 

19.06.2009г. 

Пътперфект-Т “ АД  

гр.Силистра, 

195 758,28 

лв с 

вкл.ДДС 

До 

11.07.2009г. 

2009 

Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура : 

общински пътища и  улиците в община 

Алфатар,  област Силистра. 

148 

11.06.2009г. 

Чл.2 ал.1,т.1 

НВМОП 

№71 

30.06.2009г. 

“ Пътстроймонтаж “ 

ООД  гр.Силистра, 

98 800.00 лв. 

с вкл.ДДС 

До 28.07.2009 

г. 

2009 

Изготвяне на инвестиционен проект  фаза «  

Работна» за обект  за Реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община 

Алфатар 

180 

06.07.2009 г. 

Чл.2 ал1т.2 

НВМОП 

№76 

16.07.2009г. 

Техно финанс 

инженеринг”ООД  

гр.София, 1172, 

20 000.00 лв 

без вкл.ДДС 

До 

31.07.2009г. 

2009 

Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на детските заведения и дом за стари хора , 

финансирани от общинския бюджет,в  Община 

Алфатар,област Силистра  за периода 

01.01.2010 г. година до 31.12.2010г. 

328 

30.11.2009г. 

Чл.2 ал.1,т.2 

НВМОП 

№126 

29.12.2009г. 

”АНДУЛКА”ЕООД 

,гр.Силистра, 

 

 

40891,00лв 

без 

вкл.ДДС. 

01.01.-31.12. 

2010г 

        



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2009 

Доставка  на  твърди горива за  звената на  

бюджетна издръжка -  учебни и детски 

заведения , административни сгради  на  

община Алфатар, област Силистра  за периода 

01.01.2010 г. година до 31.12.2010г.: 

337 

07.12.2009г. 

Чл.2 ал.1,т.2 

НВМОП 

№129 

30.12.2009г. 

Унивърс Трейд комерс” 

ЕООД 

гр.Дулово, 

38 395.00лв 

с вкл. ДДС 

01.01.-31.12. 

2010г. 

2010 

„Доставка на контейнери за битови отпадъци  с 

вместимост 1,1 куб.м и 0,1 куб.м 

 

 

79 

11.03.2010г. 

чл.2, ал.1, 

т.2 от 

НВМОП 

№128 

30.03.2010г. 

ЕТ”МЕТАЛ-

И.МИНЧЕВ” 

,гр.Стара Загора” 

 

24558,00лв 

с вкл.ДДС 

До 01.05.2010 

г. 

2010 

Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура : 

общински пътища и  улиците в община 

Алфатар,  област Силистра.   ” през 2010г. 

140 

30.04.2010.г. 

чл.2, ал.1, 

т.1 

НВМОП 

№167 

07.06.2010г. 

Пътстроймонтаж “ ООД  

гр.Силистра, 

67970,00 лв 

с вкл.ДДС 

До 

05.07.2010г.. 

2010 

Изготвяне на  работен проект „Реконструкция и 

изграждане на улична мрежа тротоари, 

площади и улично осветление в гр.Алфатар, 

Община Алфатар”област Силистра” 

158 

20.05.2010.г. 

чл.2, ал.1, 

т.2 от 

НВМОП 

№170 

15.06.2010г 

Аркси”ООД,” 

гр.София, 

32 340,00лв 

с вкл. ДДС 

До 10.07.2010 

г. 

2010 

Закриване и рекултивация на общински депа за 

битови отпадъци  на територията на община 

Алфатар,област Силистра 

 

241 

01.10.2010г. 

чл.2, ал.1, 

т.1 

НВМОП 

№186 

19.10.2010г. 

Водно строителство”-

Силистра» АД 

 

161 552,86 

лв с вкл.  

ДДС 

 

до 

19.10.2013г. 

2010 

“ Доставка на хранителни продукти през 2011г. 

за нуждите на детските заведения и дом за 

стари хора в  Община Алфатар,област Силистра 

307 

13.12.2010 г. 

 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

№5 

05.01.201г. 

- ЕТ“ПАРАЛЕЛ-92 – 

ДИМИТЪР 

ПЕТРАНОВ”  

гр.Силистра, , , 

42916,95 лв  

без вкл.ДДС 

До 

31.12.2011г. 

2010 

Доставка на твърди горива –дърва и въглища  за 

отопление в звената на бюджетна издръжка в 

община Алфатар за периода 01.01.2011г. до 

31.12.2011 г. 

321 

22.12.2010 г. 

 

 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

№ 13 

12.01.2011г. 

Унивърс трейд 

комерс”ЕООД 

гр.Дулово, , 

37158,20лв 

без вкл.ДДС 

До 

31.12.2011г.. 

2011 

Доставка  на  течни горива –газьол  за 

отопление с 0,1% S за нуждите на 

ЦДГ”Щастливо детство”гр.Алфатар, 

ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар и Дом за стари 

хора”Щастлива старост”гр.Алфатар, община 

Алфатар, област Силистра за периода- 01.01. до 

31.12.2011година 

РД-019 

06.01.2011г 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

№15 

18.01.2011г 

БУЛТРЕЙД 2002”ООД 

гр.Варна 

 

45190,08 лв 

без вкл. 

ДДС 

До 

31.12.2011г. 

        



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2011 

“Доставка  на  течни горива –газьол  за 

отопление с 0,1% S за нуждите на 

ЦДГ”Щастливо детство”гр.Алфатар, 

ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар и Дом за стари 

хора”Щастлива старост”гр.Алфатар, община 

Алфатар, област Силистра за периода- 

01.01.2011година до 31.12.2011година. 
 

РД-019/ 

06.01.2011г. 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

доставки 

. 

 

№15 

18..01. 

2011г 

БУЛТРЕЙД 2002”ООД 

гр.Варна  

ул.”Младежка, 

”бл.38,ет.2. 

 

45190,08 

лева без 

ДДС 

 

ДО 

31.12. 

2011г 

2011 

Избор на консултант за управление и 

реализация на инвестиционен проект 

№19/321/00251 „Реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, 

община Алфатар”  ,област Силистра по 

Програма за развитие на селските райони, 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони 
 

Решение 

№РД-

054(00290-

2011-0003) 

от 

16.02.2011г 

Чл.3,ал.2 от 

НВМОП 

135 

/24.06.2011г 

”Алианс Балкани 

Консулт”ООД,гр.Враца 

39 400,00  

левабез 

включен 

ДДС 

24 МЕСЕЦА 

2011 

Избор на лицензиран консултант за 

упражняване на строителен надзор  по 

инвестиционен проект №19/321/00251 

„Реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в с. 

Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар”  

,област Силистра по Програма за развитие на 

селските райони, Мярка 321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони 

Решение 

№РД-

055(00290-

2011-0002) 

от 

16.02.2011г 

Чл.3,ал.2 от 

НВМОП 

134 

/23.06.2011г 

АГРОВОДИНВЕСТ 

„ЕАД,ГР.СОФИЯ 1618  

БУЛ.”ЦАР БОРИС ІІІ” 

№136 ,ЕТ.10; 

20 750,00лев

а без 

включен 

ДДС 

24 МЕСЕЦА 

2011 

–”Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура- 

общински пътища ІV клас  и  улиците в 

населените места в  община Алфатар,  област 

Силистра 

РД-179 

/22.06.2011г 

чл.2, ал.1, 

т.1 

НВМОП 

 

141/19.07.20

11г. 

Пътстроймонтаж “ ООД  

гр.Силистра, 

ул.”Тутракан “ № 12 

62833лева 

включен 

ДДС 

22.08. 

2011г. 

2011 

Изработка, доставка и монтаж на биологична 

пречиствателна станция за битови отпадъчни 

води BIO 50 в Дом за стари хора „Щастлива 

старост и ЦДГ”Щастливо детство”гр.Алфатар ,  

община Алфатар,  област Силистра през 2011г. 

 

РД-

213/11.08.20

11г 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

154/29.08.20

11г. 

ЕРМАКС”ООД 

гр.Пловдив 

ЖК”Тракия”4000,бл.93, 

ап.51, 

 

27 198,00 

лева  с 

включен 

ДДС 

31.12. 

2011г. 



 

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2011 

Доставка на твърди горива –дърва и въглища с 

обособена позиция 

№: 1. Доставка на твърди горива –дърва за 

отопление в звената на бюджетна издръжка в 

община Алфатар за периода  до 31.12.2011 г. 

 

РД-

312/17.11.20

11г 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

194/25.11.20

11г. 

”БУЛ-УКР ИНВЕСТ” 

ООД гр.Алфатар, 

ул.”Дочо 

Михайлов”№37 

 

6416,00 

лева без 

ДДС 

31.12. 

2011г 

2011 

Доставка на твърди горива –дърва и въглища с 

обособена позиция 

№: 2. Доставка на твърди горива  - въглища  за 

отопление в звената на бюджетна издръжка в 

община Алфатар за периода  до 31.12.2011 г. 

 

РД-

312/17.11.20

11г 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

193/22.11.20

11г. 

”КОМФУ”ООД 

гр.Алфатар, ул.”Стара 

планина”№21 

7875,00 лева 

без ДДС 

31.12. 

2011г 

2012 

Доставка на течни горива –газьол за отопление 

с 0,1% S за нуждите на, ОУ”Христо Ботев” 

гр.Алфатар община Алфатар, област Силистра 

за периода- 01.01.2012 година до 

31.12.2012година 

 

РД-

347/15.12.20

11г 

чл.2, ал.1, 

т.2 

НВМОП 

 

24 / 25.01. 

2012г. 

Бултрейд2002”ООД 

,гр.Варна, 

ул.”Младежка”№38 

32 662,66 

лева без 

ДДС 

до 31.12. 

2012г 

2012 “ Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура- 

с обособени позиции : 1.  Ремонт  на общински 

пътища ІV клас в  община Алфатар,  област 

Силистра през 2012 г.   2. Ремонт  на  улиците в 

населените места в  община Алфатар,  област 

Силистра през 2012 г.   

 

- чл.14, ал.4, 

т.1 

ЗОП 

170/ 

20.09..2012г. 

Пътстроймонтаж “ ООД  

гр.Силистра, 

ул.”Тутракан “ № 12 

84 244,40 

лева  с 

включен 

ДДС 

до 24.10. 

2012г. 

2012 Приготвяне и доставка на готова храна  за  обяд 

за учениците от оу „ Христо Ботев ” гр. 

Алфатар, община Алфатар, област Силистра  ” 

в срок до 31.10.2014 г   

- чл.14, ал.4, 

т.2 

ЗОП 

210/ 

08.11 

.2012г. 

ЕТ”ЛЪЧЕЗАР 

ДАНКОВ”: гр.Алфатар 

,ул.Йордан 

Йовков”№12”  , 

 

56 988,00 

лева  с 

включен 

ДДС 

до 31.10.2014 

г 

2012 Доставка на течни горива –газьол за отопление 

с 0,1% S за нуждите на, ОУ”Христо Ботев” 

гр.Алфатар община Алфатар, област Силистра 

за периода- 01.01.2013година до 

31.12.2013година  

- чл.14, ал.4, 

т.2 

ЗОП 

225/ 

28.11. 

2012г. 

ДМВ” ЕООД 

гр.Русе , ул.Волен” №14 

 

41 943,17  

лева,   с 

включен 

ДДС 

31.12.2013г. 

        



 

        

година 

Наименование 

на обществената поръчка 

 

Заповед за 

откриване 

№/дата 

Вид 

процедураа 

/основание/ 

Договор 

№/дата 

Изпълнител, 

адрес 

 

Обща 

стойност на 

договора 

Срок за 

изпълнение 

на договора 

От .. до 

2012 “Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни 

материали  за нуждите на МПС в звената на 

бюджетна издръжка в  община Алфатар, област 

Силистра  в срок  до 31.12.2013 година следва: 

1.)Бензин А-95Н; 2.) Дизелово гориво; 

3.)Смазочни материали , осъществявана чрез 

периодична покупка от бензиностанцията/ите 

на доставчика 

 

№РД -242 

03.09. 2012 

г. 

 

чл.14, ал.3, 

т.2 

Открита 

процедура 

по ЗОП 

226 

/28.11.2012г 

ПЕТРОЛ”АД СОФИЯ, 

гр.София - -офис 

гр.Русе 

бул.”Скобелев”№52,, 

бл.”Бачо Киро”, 

вх.Г,ет.1 

 

110 000,00 

без включен 

ДДС 

31.12. 

2013г. 

2012 Избор на изпълнител/и за Доставка на твърди 

горива –въглища,  за отопление в звената на 

бюджетна издръжка в община Алфатар  в срок    

до 31.12.2013 г..  :  

- 

чл.14, ал.4, 

т.2 

ЗОП 

Публична 

покана 

227/ 

10.12. 

2012г. 

„ Ве Груп” ЕООД 

гр.Симитли, 

ул.Илинден” №64 

област Благоевград 

 

32 000.00 лв 

без включен  

ДДС 

31.12. 

2013г 

 

 

 

 

Забележка:  
1. Във връзка с отпадане на Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, считано от 26.02.2012г., се преустановява работата по 

Регистъра за малки обществени поръчки. Същият става част от Регистъра на обществените поръчки. 

2.Данните в  настоящия регистър са извлечени от досиетата на проведените процедури и сключените  договорите за  възлагане на 

обществени поръчки в община Алфатар през периода: 2007 - 2012 г. 
 

  

03.01.2013 г.                  ИЗГОТВИЛ: 

                                                         / Иван Енчев/ 

http://sitovo.egov.bg/SITOVO/home.nsf/pages/bg/register4?OpenDocument
http://sitovo.egov.bg/SITOVO/home.nsf/pages/bg/register3?OpenDocument

