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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Този документ е изработен в рамките на  проект: „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”, финансиран с Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., регистрационен 
номер BG161PO001/5-02/2012/003, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за 

следващия програмен период”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Благоевград и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

 

 

 

           До участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с 

предмет: “Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4/2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект „Инвестиции в 

бъдещето на община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Реконструкция, изграждане и благоустрояване на обекти от техническата 

инфраструктура“ Обособена позиция 2: „Ремонт и реконструкция на сгради с висока 

обществена значимост“  в изпълнение на проект «Инвестиции в бъдещето на община 

Благоевград”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., регистрационен 

номер BG161PO001/5-02/2012/003, Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен период”. 

 

             
             На основание чл. 69а, ал. 3 от  ЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.07.2014 г. от 11:30 

часа в зала 101 на община Благоевград ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата 

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на 

работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти по проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград” 

по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реконструкция, изграждане и 

благоустрояване на обекти от техническата инфраструктура“ Обособена позиция 2: 

„Ремонт и реконструкция на сгради с висока обществена значимост“  в изпълнение на 

проект «Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”, финансиран с Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., регистрационен номер BG161PO001/5-02/2012/003, Схема за 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия 

програмен период”.  


