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“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.” 
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          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, web-site: http://obshtina.belene.net 
 
Изх. №26-00/709/27.09.2013г. 
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение 
на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект „Частично 
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по 
Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г. (00661-2013-0010) 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 60 АЛ.АЛ. 5 И 6 ОТ ГПК 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет 
"Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по 
Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г. и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на 
постъпилите запитвания: 

 
Въпрос 1:  
 

 Моля да ни уведомите има ли издадено Разрешение за строеж за обект:ПСОВ с 
довеждаща инфраструктура, като уточните, ако е издадено такова довеждащата 
инфраструктура включена ли е в него или има отделни Разрешителни за строеж 

  
Отговор 1: 
 

Обекта е един, и към момента няма издадено Разрешение за строеж нито за 
ПСОВ, нито за довеждащата инфраструктура. 
 
 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323934363239
http://lex.bg/laws/ldoc/2135558368





