
 

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

(съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП) 

 

 

  

 На основание чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП комисия за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класирането на 

постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с обект „Услуга” и предмет: 

„Проектиране на обекти на територията на Община Велики Преслав по две 

обособени позиции:Обособена позиция №1: „Проектиране за основен ремонт и 

реконструкция на улици на територията на Община Велики Преслав по 12 

подобекта: 1. ул. „Комсомолска“, с.Драгоево – ОК-199 – ОК-206; 2. ул. „Г. Димитров“, 

с. Драгоево – ОК-58-55-51-63-69-151-150-162 до ОК-161; 3. ул. „Цар Калоян“-западен 

участък, с. Троица; 4. ул. „Захари Стоянов“, с. Троица - от ОК-108 до ОК-74“г“; 5. ул. 

„Баба Тонка“, с. Троица - от ОК-80 до ОК-104; 6. ул. „Хан Омуртаг“, с. Троица – от ОК-

74г до ОК-103; 7. ул. „В.Левски“, с. Мостич - от ОК-1 до ОК-56; 8. ул. „Камчия“, с. 

Кочово - от ОК-101 до ОК-67; 9. ул. „Рила“, с. Златар - от ОК-79 до ОК-16/11; 10. ул. 

„Букаците“, с. Осмар - от ОК-110 до ОК-117; 11. ул. „Осми март“, с. Осмар - от ОК-46 

до ОК-127; 12. ул. „Шипка“, с. Миланово - ОК-15 до ОК-35./само водопровод/“ 

Обособена позиция №2: „Проектиране на пътища от общинска пътна мрежа по 

два подобекта:1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път до местност 

„Дервиша“;2. „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево-

Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 и съоръжения и принадлежности към него“ - 

Уникален идентификационен номер в РОП  № 00303-2017-0005 от  18.07.2017 г., 

определя, че на 27.09.2017 година в 10,00 часа в гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров 

№ 58, Община Велики Преслав, стая №409 ще се състои отваряне на ценовите 

предложения на участниците в процедурата.  

 

 На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

 

 

Председател………п…………  

/арх. Гергана Цонкова / 
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