
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 
чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 
освободила на класирания на първо място в горецитираната обществена поръчка участник,  
ОБЕДИНЕНИЕ”ДОМУМ”, Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №4 – 
„Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул.”Заводска”№6. 
 

Дата:22.12.2015 г. 

 

 

На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 

чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 

освободила на класирания на първо място в горецитираната обществена поръчка участник,  

„БРАВО-СТРОЙ”ООД, Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №3 – 

„Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул.”Райко Даскалов”№1. 

Дата:22.12.2015 г. 

 

 

На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 

чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 

освободила на класирания на първо място в горецитираната обществена поръчка участник, 

ОБЕДИНЕНИЕ”ЕЛЕКТРА-ЛАД”, Парична гаранция за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията 

на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №1 – 

„Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул.”Христо Ботев”№50. 

Дата:22.12.2015 г. 

 



На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 

чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 

освободила на класирания на първо място в горецитираната обществена поръчка участник, 

ОБЕДИНЕНИЕ”ЕВРОСИСТЕМ И КО”, Парична гаранция за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията 

на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №2 – 

„Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул.”Иван Вазов”№10. 

Дата:22.12.2015 г. 

 

На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 

чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 

освободила на класирания на второ място в горецитираната обществена поръчка участник, „НСК-

ИНЖИНЕРИНГ ГРУП”ООД, Парична гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №4 – 

„Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул.”Заводска №6”. 

Дата:22.12.2015 г. 

 

На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП – Кметът на община 

Стамболийски в качеството си на възложител на обществена поръчка информира, че съгласно 

чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, на дата 22.12.2015г., община Стамболийски е 

освободила на класирания на второ място в горецитираната обществена поръчка участник, „ЕКО-

ХИДРО-90”ООД, Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Стамболийски, по обособени позиции”: За Обособена позиция №1 – „Жилищна сграда гр. 

Стамболийски, ул.”Христо Ботев”№50. 

Дата:22.12.2015 г. 

 

 

 

 


