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Финансиране

ОП-1 5.3.2021 г.
35 дни от получаване на 
възлагателното писмо

Клима Инжинеринг 
Консулт

Основен ремонт на покрив кметство с. Сенник, община Севлиево 19663,71 589.91 лв.
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-2 8.3.2021 г. 10.3.2022 г. Еврохим-груп 
Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община 

Севлиево
52800,00 няма

Дирекция 
"Финанси"

ОП-3 22.03.2021 г. 24 месеца от датата на сключване 
"ВиК" ООД - гр. 

Габрово 
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК 

за нуждите на община Севлиево за срок от 24 месеца"
70000,00 лв. няма

Секретар на 
Община 

Севлиево

ОП-4 31.03.2021 г. 
три календарни дни считано от 

получаване на писмо с описаните 
пропуски

"МИНЕРВА-КЛ" 
ЕООД, гр. Велико 

Търново

Упражняване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на СМР на обект: 
„Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен 

водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от 
ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – 
ЕТАП 1, Участък 3: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 276.1 ДО Т. 352 (с L = 3 513,91 

м‘)”

8 500 лв. 425.00 лв.
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-5 30.03.2021 г. 30.03.2022 г. 
"ДИКРАС" ООД-гр. 

София

Упражняване на авторски надзор на строеж: "Изпълнение на СМР на обект: 
"Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и изтощен 

водопроводен клон за питейна вода", Подобект Източен водопровод, клон от 
ПСПВ "Стоките" до разпределителната шахта при с. Буря - с . Добромирка - 

ЕТАП 1, Участък 3: Водопровод от т.276.1 до т352(с L=3 513,91 м')

10 000 лв. 300
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-6 19.04.2021 г. 1.04.2022 г.
"ЕКО ТРАДЕКС 

ГРУП" АД

СМР на обект "Рекунструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" 
източен водопроводен клон на питейна вода, подобект източен водопровод, 

клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта  при с. Буря- с. 
Добромирка - ЕТАП 1, Уастък 3: ВОДОПРОВОД от Т. 276.1 ДО Т 352 (с L=3 

513,91 m)

2 621 376,86 лв. 78 641.31 лв.
Диркеция 

"ТСУ"

ОП-7 20.04.2021 г. 20.9.2021 г. "КИЛТЕКС" ЕООД 

СМР и въвеждане на обектите в експлоатация по проект "„Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в многофамилни

жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. 
"Стефан Пешев"

№18 и ул. "Ален Мак" №4“

1 186 532.91 лв. 35 595.99 лв. Дирекция "ТСУ

ОП-8 22.4.2021 г. 20.9.2021 г.
"МИНЕРВА-КЛ" 

ЕООД

СН на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация по проект "„Въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в многофамилни

жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. 
"Стефан Пешев"

№18 и ул. "Ален Мак" №4“

2 800 лв. 140 лв. Дирекция "ТСУ

OП-9 29.04.2021 г.
26 календарни дни от получаването 

на възлагателното писмо
"СТ КЛИНЪР" ЕООД Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево 2 285 500 лв. 45 710 лв. Дирекция "ТСУ

ОП-10 05.05.2021 г.

Срокът се определя от  
времетраенето на СМР. Срокът за 

изготвяне на окончателния докалд е 
десет дни

"ГАРАНТ-2000" ООД

 осъществяване на строителен надзор по проект: „Избор на изпълнител за 
осъществяване на строителен надзор по проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на 
адрес: ул. "Стара планина"№129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3

2 800.00 лв. 140 лв.
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-11 07.05.2021 г. 54 календарни дни 
 ЕТ "АНИМАТ-Ангел 

Ангелов" , ЕИК 
121305650

„Ремонт детски площадки“ гр.Севлиево
53 602,33 лв. без 

ДДС, 64 322,80 лв. с 
ДДС 

1608,07 лв. 
Дирекция 

"ТСУ"
ПУДОС

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2021г.



ОП-12 10.05.2021г.

За начална дата за изпълнение на 
договора се счита датата на 

регистрация на заповедната книга за 
строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и 
протоколи по време на 

строителството. Времетраенето на 
договора приключва с подписване 
на Акт обр. 15, но не може да бъде 
по-дълга от продължителността на 

извършване на СМР на обекта 
(договорена с Изпълнителя на 

СМР).

„Алфа-М-98“ ЕООД, 
ЕИК 107051411

Упражняване на авторски надзор по време на СМР на сгради на ул. "Стефан 
Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" №4“, при реализацията на проект „Въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. 
"Ален Мак" №4“.

2 550.00 без ДДС няма
Дирекция 

"ТСУ"
ОПРР 2014 – 

2020 г. 

ОП-13 10.05.2021г.

За начална дата за изпълнение на 
договора се счита датата на 

регистрация на заповедната книга за 
строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и 
протоколи по време на 

строителството. Времетраенето на 
договора приключва с подписване 
на Акт обр. 15, но не може да бъде 
по-дълга от продължителността на 

извършване на СМР на обекта 
(договорена с Изпълнителя на 

СМР).

"ЕС ДИ ПРОЕКТ" 
ЕООД, ЕИК 203728443

Упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект - ж.к. "Митко 
Палаузов" бл.5, при реализацията на проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на 
адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" 

№4“

5 400.00 без ДДС няма
Дирекция 

"ТСУ"
ОПРР 2014 – 

2020 г. 

OП-14 17.05.2021г. 
39 (тридесет и девет) календарни 

дни от Протокол № 2 до Протокол 
№ 15 

Еко Традекс Груп
Избор на изпълнител за осъществяване на СМР и въвеждане на обектите в 
експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. "Стара 
планина"№129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3“

1 187 338,59 лв. без 
ДДС или          1 
424 806,31 лв. с 

ДДС

35 620,16 лв
Дирекция 

"ТСУ"
ОПРР 2014 – 2020 

г. 

OП-15 28.05.2021г. 

Срокът на договора е до 
31.12.2023г. или до достигане на 
максимално допустимата стойност 
на Договора по чл.7, ал.2, в 
зависимост от това кое от двете 
събития настъпи по-рано.

ВИКТОРИЯ-ТРАНС-
Т“ ЕООД, ЕИК 

202327223

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево – 
Априлци, която е част от Републиканската транспортна схема от Квотата на 
Община Севлиево“

70000,00 лв. без ДДС 1 400 лв.
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-16 01.06.2021 г. 24 месеца от датата на сключване 
“ВИЙОМ” ЕООД, ЕИК 

121808630
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично 

осветление на територията на Община Севлиево”. 
300 000лв. без ДДС 9 000 лв.

Дирекция 
"ТСУ"

ОП-17 04.06.2021г.

За начална дата за изпълнение на 
договора се счита датата на 

регистрация на заповедната книга за 
строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и 
протоколи по време на 

строителството. Времетраенето на 
договора приключва с подписване 
на Акт обр. 15, но не може да бъде 
по-дълга от продължителността на 

извършване на СМР на обекта 
(договорена с Изпълнителя на 

СМР), която е до 60 (шестдесет) 
календарни дни .

ДОМИ 97“ ЕООД, 
ЕИК 124048570

Упражняване на авторски надзор по време на СМР при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по обособена позиция № 36 000.00 без ДДС 300.00 лева
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-18 08.06.2021г.
30 дни от датата на заявка за 

доставка
"ОМНИКАР АУТО" 

ООД, ЕИК 115013855
"Доставка на нови леки автомобили за нуждите на Община Севлиево" 45 400.00 с ДДС 1 891,67 лева

Дирекция 
"ТСУ"



ОП-19 15.06.2021 г. 

1. Оценка съответствието 15
работни дни. 2. Срокът за
упражняване на функциите на
СН от Протокола 2 до Акт 15 3.
изготвяне окончателен доклад
10 (десет) работни дни след
подписване на акт обр. 15. 

„МУЛТИПЛЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД,ЕИК: 121915340, 

„Упражняване на строителен надзор на обект:  „Инженеринг:
проектиране и изграждане на многофункционална площадка за
практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за
обект Байк парк Севлиево”

1 720 лв.  без ДДС  
или 2 064 лв. с ДДС

51,60 лева
Дирекция 

"ТСУ"

ОП - 20

13.07.2021 Г.

След изтичането на
гаранционния срок на машината -
12 месеца ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 200358273Обособена позиция № 1 „Доставка на нова миячна машина”

249 950.00 лв. без 
ДДС 2 499.50 лв

Дирекция 
"ТСУ"

ОП - 21 13.07.2021 г.След изтичането на гаранционния срок на техниката - 12 месеца
ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ 
АД, ЕИК 200358273

Обособена позиция №2 „Доставка на нов товарен автомобил–самосвал с кран”
166 620.00 лв. без 

ДДС
1 666.20 лв

Дирекция 
"ТСУ"

ОП - 22 16.07.2021 г.
за изпълнение на строително-

монтажни работи до 31.07.2021 г.
БИБО 69 ЕООД, 
ЕИК 201949560

на осн. чл.23 от Договор за ОП № BG16RFOP001-2.001-0179-C01-S-11 №ОП - 
21/19.05.2017 г за възлагане на строително монтажни работи,необходими за 

отстраняване на възникнали недостатъци в гаранционния срок на обекти.
9 051.12 лв. с ДДС

Дирекция 
"ТСУ"

ОП-23 03.08.2021 г. 
90 (деветдесет) календарни дни, от 

възлагателно писмо 
"ИНФРАСТРОЕЖИ" 
ООД, ЕИК 10753885

„Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при 
зимни условия на общински пътища от община Севлиево”

300 000,00 лв. без 
ДДС

Дирекция 
"ТСУ"

ОП - 24 06.08.2021 г.
98 /деветдесет и осем/ календарни 

дни, от възлагателно писмо
"СТ КЛИНЪР" ЕООД, 

ЕИК 203728856

"Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град 
Севлиево, с трасе през парк "Черничките", общински път "Габровско шосе" и 

южна крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево".

1 431 401.89 лв. без 
ДДС или  1 717 

682.27 лв. с ДДС
42 942.06 лв.

Дирекция 
"ТСУ"

ОП-25 10.08.2021г.
60  календарни дни от датата на 

подписване на протокол за 
откриване на строителна площадка 

”ВЕРТИКАЛ 90” 
ЕООД, ЕИК 202596960

Строително-монтажни дейности в изпълнение на обществена поръчка с 
предмет:„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА 

МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД, ГР. СЕВЛИЕВО

148 705,24 лв. без 
ДДС

4 461, 16 
Дирекция 

"ТСУ"

ОП- 26 10.08.2021 Г.

Срокът на изпълнение на договора 
тече от датата на подписване на 

Протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво и е до 

датата на изпълнение на всички 
поети от страните задължения по 

него.

ЕТ "НИКА - НИНА 
ХРИСТОВА", ЕИК 

041069982

Упражняване на независим строителен надзорпо време на изпълнение на 
проектните строителни и монтажни работи на строеж: "Реконструкция на 
улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево - по обособена 

позиция № 3"

2 500.00 лв. без ДДС 
или 3 000.00 с ДДС

75.00 лева
Дирекция 

"ТСУ"

ОП-27 12.08.2021г.

Срокът за изпълнение на предмета 

на договора се определя от 

времетраенето на строително-

монтажните работи, технологичния 

срок за окончателно оформяне на 

протоколите и актовете по време на 

строителството, включително 

подписване на констативен акт 

Образец 15 и издаването на 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на строежа.

„Алфа-М-98“ ЕООД, 

ЕИК 107051411

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД, 

ГР.СЕВЛИЕВО

988.00 лв. без ДДС 29.64 Дирекция "ТСУ"

ОП-28 18.08.2021г. 

Срокът за изпълнение на 
предмета на договора е 57 

календарни дни считано от 
датата  на подписване на 
Протокол (обр. 2а) – за 

откриване на строителна 
площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за 

строежи на техническата 
инфраструктура.

„ЕКО ТРАДЕКС 
ГРУП“ АД, ЕИК 

126729838"

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект 
„Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево” – 

по обособена позиция № 3“:
19 195,85  

Дирекция 
"ТСУ"



ОП-29 19.08.2021г. 

е 40 /четиридесет/ календарни дни, 
и започва да тече от датата на 

получване на възлагателно писмо за 
стартиране на СМР от възложителя 

на изпълнителя и завършва със 
съставянето и подписването на 

Констативен протокол за завършени 
СМР

“ВЕРТИКАЛ 90“ 
ЕООД, ЕИК 202596960 

„Основен ремонт на общински сгради  по 4 /четири/ обособени позиции:“
Обособена позиция № 3: „Основен ремонт покрив читалище с. Горна Росица, 

община Севлиево“
32527,37 лв. без ДДС 975,85

Дирекция 
"ТСУ"

ОП-30 20.08.2021г.

27 (двадесет и седем) календарни 

дни, и започва да тече от датата на 

получаване на възлагателно писмо 

за стартиране на СМР

ЕТ „АНИМАТ-АНГЕЛ 

АНГЕЛОВ”, ЕИК 

121305650

„РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В Ж.К. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ гр. Севлиево. 
28 802,07 лв. без 

ДДС
864.06 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП-31 23.08.2021 г. 20 /двадесет/ календарни дни
ЕТ „ИДЕАЛ – Хасан 

Юсеинов“, ЕИК 
104027005 

„Основен ремонт на общински сгради  по 4 /четири/ обособени позиции:“

Обособена позиция №2: „Реконструкция осветителна инсталация в Градска 

библиотека, гр.Севлиево“

9 500,03 лева без 
ДДС 

285 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП-32 10.09.2021г.

За начална дата за изпълнение на 

договора се счита датата на 

регистрация на заповедната книга 

за строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството. Времетраенето на 

договора приключва с подписване 

на Акт обр. 15, но не може да бъде 

по-дълга от продължителността на 

извършване на СМР на обекта 

(договорена с Изпълнителя на СМР), 

която е 60 (шестдесет) календарни 

дни

„ПЕТРОВ И 
БОРИСОВ 

АРХИТЕКТИ“ ЕООД 
ЕИК 205590667

Упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД, ГР. 

СЕВЛИЕВО”

1 300.00 лв. без ДДС 39,00 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП - 33 21.09.2021 г.

Сроковете за изпълнение на 

конкретните дейности, предмет на 

договора са, както следва: - Срокът 

за упражняване на функциите на 

строителен надзор е периода от 

подписването на Протокола за 

откриване на строителна площадка 

и определяне на строителна линия 

и ниво (акт обр.2а), до 

подписването на Констативен акт 

обр. 15 (без забележки).

  -Срокът за изготвяне на 

окончателен доклад съгласно 

чл.168, ал.6 от ЗУТ, необходим за 

издаването на съответното 

Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация, включително 

съставяне на технически паспорт, 

съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на 

строежите e 20 /двадесет/ 

календарни дни.

-Срокът за отстраняване на 

пропуски, забележки и коментари 

по предадената документация е три 

календарни дни, считано от 

получаване на писмо с описаните 

пропуски, забележки и коментари.

ГАРАНТ - 2000 ЕООД , 

ЕИК 126182689

Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на
велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“, с трасе
през парк “Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южна
крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево“

1 200.00 лв. без ДДС 60.00 лв Дирекция "ТСУ"



ОП - 34 11.10.2021 г.
Срок за изпълнение на ПР – до 120 

(сто и двадесет) календарни дни

Инфра Про Консулт 

ООД, ЕИК 202720900
„Изработване на технически проект за западен обходен път на гр. Севлиево“ 114 000 лв. без ДДС 5 700 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП - 35 15.10.2021 г.

Срокът за изпълнение на Договора е 

90 /деветдесет/ календарни дни, 

съгласно Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

включва времето за всички 

преработки и/или допълване на 

проекта.

Лайф Енерджи ООД, 

ЕИК 200756124
„Извършване на обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на технически проект на Сградата  на Детско – юношеска школа по футбол, гр. Севлиево”4 340.00 лв. без ДДС 217.00 лв. Дирекция "ТСУ"

 ОП - 36 25.10.2021 г.

Срокът за изпълнение на договора е 

30 /тридесет/ календарни дни, и 

започва да тече от датата на 

получване на възлагателно писмо за 

стартиране на СМР от възложителя 

на изпълнителя и завършва със 

съставянето и подписването на 

Констативен протокол за завършени 

СМР.

Вертикал 90 ЕООД, ЕИК 

202596960
Основен ремонт спортна зала  „Дан Колов“ гр.Севлиево“

30 524.25 лв. без 

ДДС
915.73 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП - 37 01.11.2021 г.

Срокът за изпълнение на
предмета на договора по чл.1 се
определя от времетраенето на
строително-монтажните работи,
технологичния срок за
окончателно оформяне на
протоколите и актовете по време
на строителството, включително
подписване на Констативен акт
за установяване годността за
приемане на строежа –
Приложение № 15 към чл. 7, ал.
3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 година и издаването на
разрешение за ползване на
строежа.              

МИНЕРВА - КЛ ЕООД, 

ЕИК 204363549

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ: 

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД СЕВЛИЕВО“ 
1 200.00 лв. без ДДС 60.00 лв. Дирекция "ТСУ"

ОП - 38 02.11.2021 г.

За начална дата за изпълнение на

договора се счита датата на

регистрация на заповедната книга

за строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и

протоколи по време на

строителството. Времетраенето на

договора приключва с подписване

на Акт обр. 15, но не може да бъде

по-дълга от продължителността на

извършване на СМР на обекта

(договорена с Изпълнителя на СМР).

Алфа - М-98 ЕООД, ЕИК 

107051411

Упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект - ул.
„Хаджи Димитър“ №2 и ул. „Раковска“ №3 при реализацията на проект
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ул. „Стара планина“ №129,
ул. „Хаджи Димитър“№2 и ул. „Раковска“ №3.

1 240.00 лв. без ДДС Дирекция "ТСУ"



ОП - 39 02.11.2021 г.

За начална дата за изпълнение на

договора се счита датата на

регистрация на заповедната книга

за строежа по Наредба № 3 на МРРБ 

от 2003 г. - за съставяне на актове и

протоколи по време на

строителството. Времетраенето на

договора приключва с подписване

на Акт обр. 15, но не може да бъде

по-дълга от продължителността на

извършване на СМР на обекта

(договорена с Изпълнителя на СМР).

Бриапроджект ООД, 

ЕИК 204591875

Упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект - ул. „Стара
планина“ №129, при реализацията на проект „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.
Севлиево на адрес: ул. „Стара планина“ № 129, ул. „Хаджи Димитър“
№2 и ул. „Раковска“ №3.

6 150.00 лв. без ДДС Дирекция "ТСУ"

ОП - 40 13.12.2021 г.

Срокът за изпълнение на
договора е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от
датата на подписването му, или
до достигане на максимално
допустимата стойност на
договора по чл. 2, ал. 2.1, в
зависимост от това кое от двете
събития настъпи по-рано.

РИЛА-СНМ ЕООД, ЕИК 

109040673

„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Севлиево” по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за 

битови отпадъци тип „бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 

отпадъци”, предмет на поръчката по Обособена позиция №1 „Доставка на 

контейнери за битови отпадъци тип „бобър” или еквивалентни с вместимост 

1 100 литра”

119 920.55 лв. без 

ДДС
Дирекция "ТСУ"

ОП - 41 30.12.2021 г.

Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 45 /четиридесет и пет/ календарни дни

„Юнекс Трафик 

Австрия Гмбх –КЛОН 

БЪЛГАРИЯ“ КЧТ , ЕИК 

206474410, 

„Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. 

Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. 

„Росица“ и ул. „П. Р. Славейков“
88 340.93 лв. без ДДС

Дирекция "ТСУ"


