
 

 

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

 
З А П О В Е Д 

 

№557 
град Кърджали  25.06.2015 година 

 

На основание чл.101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във 

връзка с чл.9а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки с оглед възникнала необходимост от промяна на първоначално обявените 

условия на публична покана с ID № 9043157 от 24.06.2015г. на Портала на 

обществените поръчки към Агенция обществени поръчки и във връзка с чл.59, ал.1 

от АПК  

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 
 

I. ОТТЕГЛЯМ  публична покана с  ID № 9043157 от 24.06.2015г. на Портала 

на обществените поръчки към Агенция обществени поръчки с предмет: 

Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 

2015 година по обособени позиции , както следва:  

 Обособена позиция 1: Ремонтни работи в сграда на ЦДГ „Вяра, Надежда 

и любов”, гр.Кърджали  

Обособена позиция 2: Ремонт на кухненски блок в ОДЗ”Орфей”, 

гр.Кърджали  

Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в 

ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали  

Обособена позиция 4: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в 

ЦДГ „Щастие”, гр.Кърджали  

Обособена позиция 5: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в 

ЦДГ „Здравец”, гр.Кърджали  

Обособена позиция 6: Ремонт на ограда на ЦДГ „Чайка”, гр.Кърджали  

Обособена позиция 7: Хидроизолация на покрив на ОУ с.Енчец, община 

Кърджали  

Обособена позиция 8: Възстановяване на подпорна стена на ЦДГ с. Рани 

лист, община Кърджали  

Обособена позиция 9: Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Райна Княгиня”, 

гр.Кърджали  

Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, 

гр.Кърджали  

Обособена позиция 11: Ремонт на кухненски блок в ЦДГ с. Три могили, 

община Кърджали 

II. След издаване на настоящата заповед, публичната покана да бъде оттеглена 

чрез отбелязване в Портала на обществените поръчки към Агенция 



 

 

 

обществени поръчки от упълномощен потребител от сектор „Обществени 

поръчки” на Община Кърджали. 

III. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет сайта на Община 

Кърджали – профил на купувача - http://kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=53 

 

  

Заповедта да се връчи на упълномощеното лице, за сведение и изпълнение. 
 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

К Ъ Р Д Ж А Л И:………/П/…………. 

                               /инж.ХАСАН АЗИС/ 
Съгласувал: 
Ст. юрисконсулт: ....................... 

 

АО// 

 

 

 

Вярно с оригинала при Община Кърджали 

Главен специалист ”ЧР” А.Ибрям:............................ 
 

 


