
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-konsultant-po-chl-166-al-1-ot-

zut-za-izpl/. 

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 

Услуги 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-308 от 14.08.2019 г.  

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

00080-2019-0017 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

„Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-5.001-0054-C01, проект 

mailto:shlebarova@mh.government.bg
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1005103&newver=2
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1005103&newver=2
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1005103&newver=2
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1005103&newver=2


BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на 

специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, 

включваща 4 обособени позиции. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: 11-275  от 23.06.2020 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3) Изпълнител по договора 

BG314, КИМТЕКС-ЛС ООД, УЛ.ДОЙРАН № 71, ЕТ.3, България 1000, ПЛЕВЕН, Тел.: 

0878 122061, E-mail: kimtexls@abv.bg, Факс: 0878 122061 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

„Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-5.001-0054-C01, проект 

BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на 

специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, в частта 

по обособена позиция № 1 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Начална дата 

23.06.2020 г.  

Крайна дата 
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23.12.2020 г.  

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

5832 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 

18.12.2020 г.  

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора 

С писмо с вх. 26-00-3391/ 25.11.2020 г. „КИМТЕКС – ЛС“ ООД е информирал 

Министерството на здравеопазването, че поради усложнената епидемична обстановка на 

територията на страната и промени в кадровия състав на дружеството, същото е в 

невъзможност да изпълни задълженията си по Договора и иска същият да бъде прекратен. 

ІV.3) Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

НЕ 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 40% от предмета на договора 

Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен предсрочно. 

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 

18.01.2021 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: проф. д-р. Костадин Георгиев Ангелов, дм 

VII.2)  

Длъжност: министър на здравеопазването 
 


