
Този документ е създаден в изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г., 

които се осъществяват с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от Община  Хаджидимово  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА  

ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 

 
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура – 

вътрешна водопроводна мрежа, общински път и улици на територията на община 

Хаджидимово” по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска, община Хаджидимово”; Обособена 

позиция №2: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-

19057/Хаджидимово-Петрелик-Беслен) км. 8+000 до км. 20+536,63“ и Обособена 

позиция №3: „Рехабилитация и реконструкция на улици по плана на гр. Хаджидимово, 

с. Копривлен и с. Абланица, община Хаджидимово“, възлагана в изпълнение на Договори 

за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984, сключени между ДФ 

„Земеделие” и община Хаджидимово по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие  на населените места” 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, , открита с Решение №94 от 

08/04/2014 г. на Кмета на община Хаджидимово ,Ви уведомяваме, че  Комисия, назначена 

със заповед №168 от 10.06.2014 г. на Кмета на Община Хаджидимово е разгледала 

постъпилите оферти, включително техническите предложения на участниците, отговарящи 

на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и 

подписани от членовете на комисията протоколи. 

Във връзка с гореизложеното, Община Хаджидимово, в качеството й на Възложител, Ви 

уведомява, че на 05.09.2014 г., от 11.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи 

етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо 

Хаджидимов”№46, гр. Хаджидимово, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове 

№3 с предлагана цена на участниците. 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване. 
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