
СЪОБЩЕНИЕ 

Община Стамболово  съобщава за  изпълнението на договор за  обществена поръчка 

ОП №21 от 14.10.2013 г. с предмет: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане 

на дейностите по проект “Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък 

Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до 

км 9+124“, Община Стамболово” по договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

1. Информация за изпълнението: 

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653076&newver=2 

2. Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка ОП 

№21 от 14.10.2013 г. с предмет: „Консултиране, свързано с изпълнение и 

отчитане на дейностите по проект “Реконструкция на път HKV1170/III-505 

Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 

1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово” по договор с ид. 

№26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

2.1. Изпълнител: „Ес Пи Ем Консулт” ООД, гр. Хасково 

2.2. Приемо-предавателни протоколи - за установяване завършването и 

заплащането на видове СМР/доставки/услуги: Протокол от 10.02.2015 г. 

2.3. Първичен счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗСч, съдържащ 

информацията съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗСч.: Ф-ра №0000000014 от 04.02.2015 

г. 

2.4. Размер на плащането: 10 824,00 лева 

2.5. Дата на извършеното плащане: 05.02.2015 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Стамболово  съобщава за  изпълнението на договор за  обществена поръчка 

ОП №01 от 19.11.2012 г. с предмет: СМР по проект “Реконструкция на път 

HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 

0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово” по договор с ид. 

№26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

1. Информация за изпълнението: 

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653076&newver=2 

2. Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка ОП 

№01 от 19.11.2012 г. с предмет: „СМР по проект “Реконструкция на път 

HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от 

км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово” по 

договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

2.1. Изпълнител: "ГРАФИТ КОМЕРС"ООД, Кърджали 

2.2. Приемо-предавателни протоколи - за установяване завършването и 

заплащането на видове СМР/доставки/услуги: Протокол Обр. 19 от 10.12.2014 г. 

2.3. Първичен счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗСч, съдържащ 

информацията съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗСч.: Ф-ра № 0000000785 от 03.02.2015 

г. 

2.4. Размер на плащането: 445 766,86 лева 

2.5. Дата на извършеното плащане: 09.02.2015 г. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653076&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653076&newver=2


СЪОБЩЕНИЕ 

Община Стамболово  съобщава за  изпълнението на договор за  обществена поръчка 

ОП №16 от 20.08.2013 г. с предмет: Строителен надзор на СМР по проект 

“Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-

Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община 

Стамболово” по договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

1. Информация за изпълнението: 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653074&newver=2 

2. Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка ОП 

№16 от 20.08.2013 г. с предмет: „Строителен надзор на СМР по проект проект 

“Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-

Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 

9+124“, Община Стамболово” по договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.” 

2.1. Изпълнител: "Екоинженеринг" ЕООД, Кърджали 

2.2. Приемо-предавателни протоколи - за установяване завършването и 

заплащането на видове СМР/доставки/услуги: Протокол от 22.12.2014 г. 

2.3. Първичен счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗСч, съдържащ 

информацията съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗСч.: Ф-ра № 0000002911 от 03.02.2015 

г. 

2.4. Размер на плащането: 7 732,80 лева 

2.5. Дата на извършеното плащане: 05.02.2015 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Стамболово  съобщава за  изпълнението на договори по проект 

“Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-

Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община 

Стамболово” по договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.”, сключени на основание 

чл. 14, ал. 5 от ЗОП 

Предмет, 

номер и дата 

на договора 

(дейност по 

проект 

№26/321/01163) 

Изпълнител 

Дата на 

приемо-

предавателни 

протоколи 

Първичен счетоводен 

документ Размер на 

плащането, 

в лева 

Дата на 

извършеното 

плащане 

Номер Дата 

Авторски 

надзор - 

Договор от 

08.01.2014 г. 

"Геоландс" 

ЕООД, 

Хасково 

04.02.2015 г. 0000000419 
03.02.2015 

г. 
7 000,00 05.02.2015 г. 

Осигуряване на 

информираност 

за проекта (два 

билборда) -  

Договор от 

07.01.2013 г. 

"Гера 

инженеринг" 

ЕООД, с. 

Горни 

Богров, 

София 

23.01.2015 г. 0000000037 
03.02.2015 

г. 
2 000,00 05.02.2015 г. 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653074&newver=2

