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СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на 

изкуствено осветление във връзка с изпълнение на Договор № 

27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР" 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията, назначена със № 

28/18.05.2018г.  на Председателя на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1872” 

гр. Нови пазар - Емил Христов Мирчев, за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „Актуализация на 

изкуствено осветление във връзка с изпълнение на Договор № 

27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР", обявява, че ценовите предложения на 

допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се 

състои на 13.07.2018г. от 15:30 часа в председателската стая в сградата на 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1872” гр. Нови пазар, ул. „Патриарх 

Евтимий” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, 

посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по 

Уникален номер в Регистъра на АОП: 04630-2018-0002. 
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