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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: предмет „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални 

услуги  по обособени позиции, както следва:” Обособена позиция № 1 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 

1-3;Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26; Обособена позиция № 3 - Многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27; Обособена 

позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. 

„Княз Борис I” № 28; Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19; Обособена позиция № 6 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-

30; Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6, открита с 

Решение № 390 от 26.06.2019 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП 

под  № 00287-2019-0002 ,Ви информираме, че отварянето на ценовите предложения на 

допуснатите участници ще се извърши на 22.08.2019  (четвъртък) от 09.30 часа в 

Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” No 6, ет. 2. 

 

Рени Длъгнекова (П) 

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

разглеждане и оценка на офертите назначена с Заповед № 505/24.07.2019г. 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, 

ал. 3от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


