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Изх. № 70.00 - 38 

25.02.2019 г. 
 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

 
     ДО 

    „БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ“ ООД  

гр. София, 1164, 

бул. „Пейо Яворов“ № 48 

email: mivasilev@gmail.com 
 

На дата 20.02.2019 г., Ви е изпратено Решение № 188/18.02.2019 г. за определяне 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на 

технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за 

обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман” открита с Решение № 1394 от 23.10.2018 

г. на Кмета на Община Ихтиман и публикувано в РОП под уникален номер 00140 – 2018 

- 0013. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП на 

посочения от Вас адрес.  

Към дата 21.02.2019 г. куриерската фирма с която Ви е изпратено решението не е 

успяла да се свърже с Вас на посочения адрес и телефон за връзка и на основание чл. 43, 

ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: 

Решение № 188/18.02.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване 

на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала Арена 

Ихтиман” открита с Решение № 1394 от 23.10.2018 г. на Кмета на Община Ихтимани 

публикувано в РОП под уникален номер 00140 – 2018 – 0013, се счита за надлежно 

връчено на „Билдингконсулт МГ“ ООД от датата на публикуване на настоящото 

съобщение, а именно: 25.02.2019 г. 

Осигурен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп до Решение 
№ 188/18.02.2019 г. и протоколите от работата на комисията назначена със Заповед                

№ 1501/14.11.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране на 

офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание при реда и условията 

на Глава 25та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:  Избор на 

изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор 

при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман”  в профила 

на купувача на Община Ихтиман на ел. адрес - 

http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate

%20desc&obj_id=774 
 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН: ……………П*…………………. 

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

 

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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