
   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

- гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 

2014-2020 г. ” 

 

 

ОДОБРЯВАМ:  

БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 

/КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК/ 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 

42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Осъществяване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строително-монтажни работи) за енергийна ефективност на седем 

многофамилни жилищни сгради в гр.Белоградчик, по ОПРР 2014-

2020 г.“, по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1 - Многофамилни жилищни сгради на ул. Хр. 

Смирненски № 5, ул. Васил Левски № 1 и бул. Съединение № 11; 

Обособена позиция 2 - Многофамилни жилищни сгради на бул. 

Съединение № 7 и бул. Съединение № 9; 

Обособена позиция 3 - Многофамилни жилищни сгради на ул. 

Стара планина № 1 и ул. Стара планина № 4; 

Одобрена с Решение № …/27.01.2017 г. 

Съгласувал:………………………… 

/Рени Длъгнекова  - Юридически консултант/ 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 

42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 
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  Белоградчик, 2017 г. 


