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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с провеждането на обществена поръчка 

чрез публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонт 

и рехабилитация на общински пътища на територията на община Белоградчик и 

полагане на тръби за оптичен кабел по четири обособени позиции: Обособена 

позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, Белоградчик/ 

от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен кабел“; Обособена позиция 

№ 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, Бела-Белоградчик/- 

граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от км 0+860 до км 

1+860”; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път 

/III-1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на 

тръби за оптичен кабел”; Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон 

VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и 

полагане на тръби за оптичен кабел”, открита с Решение № 217 от 16.04.2018 г. и обявена 

в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00287-2018-0004, Ви информираме, 

че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 

20.07.2018 г. (петък) от 10:45 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз 

Борис І” № 6, ет. 2. 

 

 

 

 

Рени Длъгнекова - ПП 

Председател на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, 

разглеждане и оценка на офертите назначена с Заповед № 304/16.05.2018 г. 

 

 

(Налице е положен подпис, като същият е заличен 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) 

 


