
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр.Белене  5930,  ул. „България”  № 35, тел. (0658) 3 10 61,   факс  (0658)  3 10 62 

E-mail: obshtinabl@abv.bg 
 
Изх. № 93-00/63/25.11.2014 г.          
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 
По чл. 27 ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101б ал. 3 от ЗОП и §1, т. 28А от ДР на ЗОП 

 
 
     Община Белене, гр. Белене, област Плевен, ул. „България” №35, обявява, че на 25.11.2014г. 
публикува в Портала за обществени поръчки и в „Профил на купувача” на Интернет-адреса си 
http://belene.bg/pp.htm публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с ID№ 9036589, с предмет: “Зимно 
поддържане и снегопочистване сезон 2014/2015 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, 
с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене” по обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция №1: 

- Зона 1 - южно от ул. „Възраждане”, западно от ул. „България”, Гробищен парк, Входна 
артерия, Промишлена зона  

- Зона 2 - северно от ул.”Възраждане, западно от ул.”Гео Милев”, околовръстно „Запад”, път 
до пункт „Гранична полиция”, сметище „Кода лак” 

Обособена позиция №2: 

- Зона 3 - северно от ул.”Фердинанд Дечев”, източно от ул.”Гео Милев”, западно от 
ул.”България” и ул.”Митническа”; 

Обособена позиция №3: 

- Зона 4 - Междублокови пространства, Между ул. ”Светлин”, ул.”България”, ул.”Фердинанд 
Дечев”, ул.”Възраждане”; 

 Обособена позиция №4: 

- Зона 5 - Между ул.”България”, ул.”Патриарх Евтимий”, ул.”Епископ Евгени Босилков”, ул. 
„Любен Каравелов”; 

- Зона 6 - южно от ул.”Христо Ботев” и ул.”Майор Кочев”, източно от ул.”Патриарх Евтимий” 
и ул.”България”, район на Автогара, сметище „Хеленга”, ж.к. „Димум”, район „Лозенец”; 

Обособена позиция №5: 

- Зона 7 - с. Бяла вода 
Обособена позиция №6: 

- Зона 8 - с.Кулина вода; 
Обособена позиция №7: 

- Зона 9 - Общинска пътна мрежа - разклон до с.Кулина вода; 

- Зона 10 - Общинска пътна мрежа - разклон за с. Татари, с.Петокладенци до границата със 
с.Стежарово. 

 
Прогнозна стойност на поръчката е до 66 000.00 лв. без ДДС, с източник на финансиране - 

собствени средства на Възложителя и републиканска субсидия. 
Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 часа на 04.12.2014 г. на адрес гр. 

Белене, ул. „България” №35, стая №22. 
Офертите ще бъдат отворени на 05.12.2014 г. от 10:00 часа от комисия, назначена от 

Възложителя по реда на чл.101г от ЗОП. 
Документацията за участие е качена онлайн и може да бъде изтеглена от съответния хиперлинк 

предоставен в „Профил на купувача” за съответната публична покана, на интернет страницата на 
Община Белене в раздела "Профил на купувача"  http://belene.bg/pp.htm 

 
 
С уважение, 
 

 
 

МОМЧИЛ СПАСОВ    електронен подпис    
Кмет на община Белене    /съдържа се в този документ/ 


		2014-11-25T14:27:11+0200
	Момчил Недялков Спасов




