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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Белене 000413579
Пощенски адрес:
ул.България №35, етаж последен, стая 31
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Белене BG314 5930 BG
Лице за контакт: Телефон:
Цветомир Цветанов - гл. експерт 
Икономическо развитие и обществени поръчки 
в Община Белене

+359 65831061

Електронна поща: Факс:
procurements@belene.egov.bg +359 65831062
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://belene.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13166

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45232410
Допълнителен CPV код: ¹ ² FG16, KA05, QB44

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45232410
Допълнителен CPV код: ¹ ² FG16, KA05, QB44
Основен CPV код: ¹ 45332300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45232151
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45231110
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Белене, обл. Плевен

УНП: 67fec7f3-af50-4f9c-9c75-800f79e85477 1



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

код NUTS:¹ BG314

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
В обхвата на поръчката са включени изпълнение на СМР по изграждане на 
следните подобекти:
-„Канализация гр. Белене II етап", профили 140, 141, 142,143 147, 144, 
148;
-„Водопровод- ГЛАВЕН КЛОН V-ЧАСТИЧНО - ул."Пенчо Славейков", гр. 
Белене;
- Водопроводни клонове 113, 116, 117, 118, 119, 120, гр. Белене;
Общо:
Канализация – 1482 л.м.;
Водопровод – 1578,5 л.м.;
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на 
предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани и 
описани в Техническата спецификация и Количествените сметки 
предоставени от Възложителя, одобрения технически инвестиционен проект, 
и включени в документацията за обществената поръчка.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  180
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:938168

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: 32
Обособена позиция №: ²
Наименование:
Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Божков-Билд ЕООД 131483135
Пощенски адрес:
ж.к. Самоково, вх. А, ет. 4, ап. 15
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Самоков BG412 2000 BG
Електронна поща: Телефон:
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boshkov_bild_ltd@abv.bg +359 7226-1133
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 7226-6678
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 991862.68 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29356113

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29356113

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
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Дата: 24.08.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45232410
Допълнителен CPV код: ¹ ² FG16, KA05, QB44

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45332300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45232151
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45231110
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Белене, обл. Плевен
код NUTS:¹ BG314

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
В обхвата на поръчката са включени изпълнение на СМР по изграждане на 
следните подобекти:
-Канализация - профили 140, 141, 142,143 147, 144,148;
-Водопровод - ГЛАВЕН КЛОН V-ЧАСТИЧНО - ул."Пенчо Славейков";
-Водопроводни клонове 113, 116, 117, 118, 119, 120;
Към документацията е приложена Техн. спецификация, с подробно описани 
строителни работи и количествата, както и одобрената проектна 
документация(технически инвестиционен проект). Стойността на 
непредвидените разходи е в размер на до 2% от цената за изпълнение на 
СМР без ДДС, и същите са включени в стойността на поръчката. 
Непредвидените разходи ще се финансират от собствени средства от 
бюджета на Община Белене.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  180
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената  
позиция:

902706.91 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Божков-Билд ЕООД 131483135
Пощенски адрес:
ж.к. Самоково, вх. А, ет. 4, ап. 15
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Самоков BG412 2000 BG
Електронна поща: Телефон:
boshkov_bild_ltd@abv.bg +359 7226-1133
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 7226-6678
Да Не
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Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Във връзка с КСС за замяна на отпадащи от изпълнението дейности 
(заменителна таблица), с тези които ще се изпълняват, страните по 
договора констатират, че част от възложените дейности съгласно 
условията на обществената поръчка, са с отпаднала необходимост. 
Страните приемат и се съгласяват възложените за изпълнение дейности 
съгласно договора, индивидуализирани по вид и количество в Количествено
-стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат променени 
съгласно изготвена Заменителна таблица, неразделна част от настоящото 
Допълнително споразумение, след съгласуване и одобрение от ПУДООС. 
Направените промени са съгласувани с проектанта упражняващ авторски 
надор, Строителен надзор и Възложителя.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния  
изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от  
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или  
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ  
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива  
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на  
непредвиденото естество на тези обстоятелства:  
Във връзка с КСС за замяна на отпадащи от изпълнението дейности (заменителна таблица), с  
тези които ще се изпълняват, страните по договора констатират, че част от възложените дейности  
съгласно условията на обществената поръчка, са с отпаднала необходимост. Страните приемат и  
се съгласяват възложените за изпълнение дейности съгласно договора, индивидуализирани по  
вид и количество в Количествено-стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат  
променени съгласно изготвена Заменителна таблица, неразделна част от настоящото  
Допълнително споразумение, след съгласуване и одобрение от ПУДООС. Направените промени  
са съгласувани с проектанта упражняващ авторски надор, Строителен надзор и Възложителя.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание  
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 991862.68 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 902706.91 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
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Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

ROP Publication Notification
1 съобщение

e-rop@aop.bg <e-rop@aop.bg> 24 август 2021 г., 16:35 ч.
До: obshtinabl@gmail.com
Як: e-rop@aop.bg

 
До Милен Дулев 
Партида: 661 
Адрес:  
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените
поръчки 

Уважаеми дами и господа, 

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани
цифрово от Вас: 

№ Изходящ номер и
дата на документа:

Вид на
документа:

Предмет на
поръчката:

Входящ номер и
дата на АОП:

Дата на
вписване/

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1 15-
00/192/24.08.2021 г. 

Обявление
за
изменение
(Директива
2014/24/
ЕС,
2014/25/
ЕС, ЗОП)

Изграждане на
канализация и
подмяна на
водопровод по
ул. „Лозенец“,
ул. „Пенчо
Славейков“ и
ул. „Сергей
Румянцев“ в гр.
Белене,
община Белене

Е-31-00-
015343/24.08.2021 г. 24.08.2021 г. 1019303

Забележки:  
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той
ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка.  
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален
номер на поръчката. 

 

С уважение: 
Дирекция “Регистър и мониторинг на
обществените поръчки” 
Агенция по обществени поръчки 
www.aop.bg

mailto:obshtinabl@gmail.com
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1019303
http://www.aop.bg/

