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СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

 
 
ДО  

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община 

Ихтиман“ 
 

На дата 20.01.2020 г., Ви е изпратено Решение № 39/20.01.2020 г. за определяне 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация 

на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с Решение                               

№ 1162/20.08.2019 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с 

уникален номер 00140-2019-0006. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, 

т. 1, б. „б“ от ЗОП на посочения от Вас адрес. 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за 

получаването на решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за 

следното: 

Решение № 39/20.01.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, 

община Ихтиман“, открита с Решение № 1162/20.08.2019 г. и публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0006, Ви се 

счита за надлежно връчено на от датата на публикуване на настоящото съобщение, а 

именно: 20.01.2020 г. 

Осигурен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп до Решение 
№ 39/20.01.2020 г. и протоколите от работата на комисията назначена със Заповед                  

№ 1290/ 12.09.2019 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:  

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община 

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=982 

 
 

 

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

                                                                                КАЛОЯН ИЛИЕВ 

 

 

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