
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

Изх. № 70.01 - 20 

19.10.2018 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

 

 
ДО  

„АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД  

1700, ГР. СОФИЯ 

КВ. ВИТОША 

БУЛ. „СИМЕОНОВСКО ШОСЕ” № 74А 

email: office@astraconsult.org 

 

ДО  

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА” ЕООД  

8600, ГР. ЯМБОЛ 

ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 7, ОФИС 607 

email: ssia@abv.bg 

 
 

 

            На дата 18.10.2018 г., Ви е изпратено Решение № 1381/18.10.2018 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 „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща 

водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с Решение               

№ 1104 / 27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман и публикувано в РОП под 

уникален номер 00140 – 2018 - 0009. Решението е изпратено при условията на чл. 43, 

ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП на посочените от Вас електрони адреси – 

office@astraconsult.org и ssia@abv.bg.  

         Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за 

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

следното: 

         Решение № 1381/18.10.2018 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 „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община 

Ихтиман“, открита с Решение № 1104 / 27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман  и 

публикувано в РОП под уникален номер 00140 – 2018 – 0009, се счита за надлежно  

връчено на „Астра Консулт“ ЕООД и „Атанаска Найденова” ЕООД от датата на 

публикуване на настоящото съобщение, а именно: 19.10.2018 г. 

        Осигурен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп до Решение                                 

№ 1381/18.10.2018 г., протоколите и доклада от работата на комисията назначена със 

Заповед № 1229/18.09.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман по провеждане на 

процедурата в профила на купувача на Община Ихтиман на ел. адрес -  

http://www.ihtiman-
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mailto:ssia@abv.bg
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mailto:ssia@abv.bg
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=714
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                               КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН: ……………П*…………………. 

                                                                                                       КАЛОЯН ИЛИЕВ 

                                                                                             Кмет на Община Ихтиман 
 
Изготвил: …………П*……………. 

Цв. Хаджийска 

Гл. специалист 

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