
BG-София:  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317 

BG411, Министерство на здравеопазването, пл.Света Неделя № 5, За: Стефка Хлебарова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: shlebarova@mh.government.bg, Факс: 02 

9301451 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-izvrshvane-na-

inzhenering-pr/. 

I.2) Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни 

регионални или местни подразделения 

I.3) Основна дейност 

Здравеопазване 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1) Обект на поръчката 

Строителство 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-74 от 28.02.2019 г.  

ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2019-0006 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски 

надзор)-2“ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за 
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предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по 

процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., включваща 4 обособени позиции. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: рд-11-478  от 25.11.2019 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, ТИМБИЛД ЕООД, ж.к. Дружба, бл.255, вх.А, ап.12, България 1000, София, Тел.: 

0878 166133, E-mail: timbild@abv.bg, Факс: 0878 166133 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

ДА 

Подизпълнител: АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ ЕООД; Дейност: 

проектирането на всички обекти в обособената позиция и авторски надзор; Дял: 6.04% 

ІII.5) Предмет на договора 

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и 

авторски надзор) - 2“ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на 

инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с 

увреждания-2“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в частта по обособена позиция № 3 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Начална дата 

25.11.2019 г.  
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Крайна дата 

01.04.2020 г.  

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

994000 BGN без ДДС 

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от Европейския съюз 
Финансирането е 85% от стойността на договора. 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е предсрочно прекратен 

ІV.1) Дата на приключване 

01.04.2020 г.  

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора 

След като е сключен договор № РД-11-478 от 25.11.2019 г. е установено, че обект„Център 

за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от 

постоянни медицински грижи в гр. Сливен“, част от ОП 3 притежава статут на единична 

архитектурно-строителна недвижима културна ценност. С оглед обстоятелството, че 

изпълнителят по договора не е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

за изпълнение на строежи, които представляват недвижима културна ценност и не 

отговаря на изискванията за да бъде вписан за изпълнение на съответната категория 

строежи, същият няма право да изпълни част от предмета на Договора, а именно: 

инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Център за 

специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни 

медицински грижи в гр. Сливен“, който е със статут на единична архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност. Във връзка с гореизложеното, и предвид обстоятелството, че 

изпълнителят по договора не може да изпълни част от предмета му, договор № РД-11-478 

от 25.11.2019 г. с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг 

(проектиране, строителство и авторски надзор) - 2“ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 

„Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална 

грижа за деца с увреждания-2“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. в частта по ОП 3, е 

прекратен с допълнително споразумение № РД-11-132/01.04.2020 г. сключено между 

страните. 

ІV.3) Договорът е изменян 

НЕ 



ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

НЕ 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

0 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

30.04.2020 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Кирил Миланов Ананиев 

VII.2)  

Длъжност: министър на здравеопазването 
 


