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, назначена със заповед № 1513/25.08.2014 год. на  Кмета на Община Своге.  
       След като се запознах с него и с предложението на комисията, на основание  чл.73 
от Закона за  обществените  поръчки, като взех прeдвид най-ниската цена за 
изпълнение на обществена поръчка -  Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и 
изкърпване улични и пътни настилки по територията на Община Своге през 2014 
г. по обособени позиции: 
1.ОП № 1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге 
2.ОП № 2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
3.ОП № 3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
4.ОП № 4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
5.ОП № 5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
6.ОП № 6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
7.ОП № 7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
8.ОП № 8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
9.ОП № 9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
10.ОП № 10 – Бетониране улица с. Зимевица 
11.ОП № 11 – Бетониране улица с. Бов 
12.ОП № 12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
13.ОП № 13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
14.ОП № 14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
15.ОП № 15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
16.ОП № 16 – Бетониране улица с. Оплетня 
17.ОП № 17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
18.ОП № 18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
19.ОП № 19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
20.ОП № 20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
21.ОП № 21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
22.ОП № 22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
23.ОП № 23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. 
„Каменярска”/ 
24.ОП № 24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
25.ОП № 25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
26.ОП № 26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
27.ОП № 27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
28.ОП № 28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
29.ОП № 29 – Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
30.ОП № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
31.ОП № 31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
32.ОП № 32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
33ОП № 33 – Основен ремонт улици с. Габровница 
- предмет на настоящата процедура,  по обособени позиции: 

 
О Б Я В Я В А М: 

 
Следното класиране по обособени позиции: 

 
ОП  №1 - Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, 
гр.Своге: 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
 
 
ОП  № 2 - Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
 



 
 

Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                                     
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 3 - Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
Класира на второ място:  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”                                                           
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 4 - Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД        
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на четвърто място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
 
 
ОП  № 5 - Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 6 - Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг: 
 
Класира на първо място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на четвърто място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на пето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на шесто място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 
 
ОП  № 7 - Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                                   
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място:  ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 8 - Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД             
Класира на второ място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на трето място:  „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                                                                                        
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 



 
 

Класира на пето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 9 - Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън: 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 10 - Бетониране улица с. Зимевица 
 
Класира на първо място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 11 - Бетониране улица с. Бов 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 12  - Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на пето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 13  - Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
 
ОП  № 14  - Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
 
Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД  
Класира на пето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на шесто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
 



 
 

ОП  № 15  - Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. 
Своге 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на второ място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на четвърто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на пето място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на шесто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  № 16  - Бетониране улица с. Оплетня 
 
Класира на първо място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на четвърто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
 
ОП  № 17  - Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
 
Класира на първо място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
Класира на трето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  № 18  - Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
 
Класира на първо място: „ДЕНИВЕГС” ЕООД 
Класира на второ място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД                      
Класира на трето място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД                    
Класира на четвърто място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на пето място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на шесто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
 
ОП  № 19  - Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
 
Класира на първо място: „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
Класира на трето място: ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на шесто място: „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  № 20  - Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   



 
 

 
 
ОП  № 21  - Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 22  - Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”  
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
  
ОП  № 23  - Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, 
Центъра /ул. „Каменярска”/ 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
ОП  № 24  - Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, 
гр.Своге 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 25  - Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 26  - Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” ЕООД 
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 



 
 

 
ОП  № 27  - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
 
Класира на първо място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на второ място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 28  - Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
Класира на трето място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 29  - Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. 
Гара Бов 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 30  - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 31  - Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
Класира на трето място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
 
ОП  № 32  - Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
 
ОП  № 33  - Основен ремонт с. Габровница. 
 
Класира на първо място: ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР”      
Класира на второ място: „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД                         
Класира на трето място: „НЕОСТРОЙ 2001” 



 
 

Класира на четвърто място: „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД   
Класира на пето място: СД „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ” 
 
 

 
     Отстранени участници в процедурата: 
 

Участникът ”Т.Д.ТОТАЛ” ООД 
 Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. 
 Фактическо основание: Участникът не е представил някои от необходимите 
документи и информация по чл.56 от ЗОП, поставени от Възложителя в обявлението и 
документацията за участие: не са представени документи за доказване на собствеността 
на строителната техника, описана в декларация обр.1, не е представен Списък на 
строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 
препоръки за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и 
дата и подпис на издателя и данни за контакт – Образец №10, не е  представен  Списък 
на техническите лица с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионален опит на участника – свободен текст. 
 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

за изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура - Основен ремонт, 
асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки по 
територията на Община Своге през 2014 г. по обособени позиции: 
1.ОП № 1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге 
2.ОП № 2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
3.ОП № 3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
4.ОП № 4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
5.ОП № 5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
6.ОП № 6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
7.ОП № 7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
8.ОП № 8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
9.ОП № 9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
10.ОП № 10 – Бетониране улица с. Зимевица 
11.ОП № 11 – Бетониране улица с. Бов 
12.ОП № 12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
13.ОП № 13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
14.ОП № 14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
15.ОП № 15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
16.ОП № 16 – Бетониране улица с. Оплетня 
17.ОП № 17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
18.ОП № 18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
19.ОП № 19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
20.ОП № 20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
21.ОП № 21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
22.ОП № 22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
23.ОП № 23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. 
„Каменярска”/ 
24.ОП № 24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
25.ОП № 25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
26.ОП № 26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 



 
 

27.ОП № 27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
28.ОП № 28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
29.ОП № 29 – Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
30.ОП № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
31.ОП № 31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
32.ОП № 32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
33ОП № 33 – Основен ремонт улици с. Габровница 
, както следва: 
 
ОП  №1 –  Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, 
гр.Своге 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №2  –  Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №3  –  Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №4  –  Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
 
ОП  №5  –  Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
„ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №6  –  Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ” 
 
ОП  №7 –  Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №8  –  Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
 „ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №9  –  Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
 „ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №10  –  Бетониране улица с. Зимевица 
 „МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  №11  –  Бетониране улица с. Бов 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №12  –  Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
 „ДЕНИВЕГС” ЕООД  
 
ОП  №13  –  Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №14  –  Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД 



 
 

 
ОП  №15  –  Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. 
Своге 
„ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
 
ОП  №16  –  Бетониране улица с. Оплетня 
„ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП” ООД 
 
ОП  №17  –  Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
„МАРТИ-БЕТ” ЕООД 
 
ОП  №18  –  Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
„ДЕНИВЕГС” ЕООД 
 
ОП  №19  –  Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
„ФЕРДОВ И СИНОВЕ” ЕООД 
 
ОП  №20  –  Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  №21  –  Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №22  –  Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №23  –  Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра 
/ул. „Каменярска”/ 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №24  –  Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, 
гр.Своге 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №25  –  Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
 
ОП  №26  –  Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 
ОП  №27  –  Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 
 
ОП  №28   – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 
ДЗЗД „МЕГА ИСКЪР” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Щ И Н А  С В О Г Е 
О Б Л А С Т  С О Ф И Я 

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 
телефон 0726 / 85, 220-59; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38;  
       
 
Изх.№............................./...............................2014 год. 
 
До 
 „Т.Д.ТОТАЛ”  
със седалище и адрес на управление: 
 гр. Своге 2260, област София, община Своге, ул. „Цар Симеон” № 29,  
ЕИК 122008328, представлявано от Юлия Каменова Ангелова. 
 
 Приложено изпращаме ви Решение №........../.............2014год. на Кмета на 
Община Своге за определяне на изпълнител чрез открита процедура с предмет: 
Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни 
настилки по територията на Община Своге през 2014 г. по обособени позиции: 
1.ОП № 1 – Основен ремонт стъпаловидна улица „Велико Търново”, кв. „Джиджовица”, гр.Своге 
2.ОП № 2 – Основен ремонт улица „Шипка”, с. Свидня 
3.ОП № 3 – Основен ремонт улица „Хризантема”, гр. Своге 
4.ОП № 4 – Основен ремонт път за мах. „Шумни дол”, с. Желен 
5.ОП № 5 – Основен ремонт път за мах. „Старо село”, с. Миланово 
6.ОП № 6 – Направа трошенокаменна настилка улици с. Осеновлаг 
7.ОП № 7 – Бетониране ул. „Слава”, с. Церово 
8.ОП № 8 – Бетониране ул. „Цар Борис I”, кв. Долни Желен, с. Церово 
9.ОП № 9 – Бетониране ул. „Устрем”, с. Томпсън 
10.ОП № 10 – Бетониране улица с. Зимевица 
11.ОП № 11 – Бетониране улица с. Бов 
12.ОП № 12 – Бетониране ул. 2-ра, кв. Бобковица, гр. Своге 
13.ОП № 13 – Отводняване ул. „5-та”, с. Владо Тричков 
14.ОП № 14 – Бетониране ул. „Горски пътник”, гр. Своге 
15.ОП № 15 – Направа трошенокаменна настилка ул. „Работник”, кв. Джиджовица, гр. Своге 
16.ОП № 16 – Бетониране улица с. Оплетня 
17.ОП № 17 – Бетониране път за мах. „Церови ливади”, с. Желен 
18.ОП № 18 – Бетониране път за мах. „Старо село”, с. Реброво 
19.ОП № 19 – Бетониране път за мах. „Липата”, с. Томпсън 
20.ОП № 20 – Основен ремонт ул. „Н.Вапцаров”, кв. Селнината, с. Церово 
21.ОП № 21 – Основен ремонт ул. „Чилингиров”, кв. Селнината, с. Церово 
22.ОП № 22 – Основен ремонт улици с. Владо Тричков 
23.ОП № 23 – Основен ремонт улици гр. Своге, кв. Старо село, кв. Джиджовица, Центъра /ул. 
„Каменярска”/ 
24.ОП № 24 – Основен ремонт блоково пространство на бл.1, ул. „Г.С.Раковски”, гр.Своге 
25.ОП № 25 – Основен ремонт улица в кв. Козарника, гр. Своге 
26.ОП № 26 – Основен ремонт настилка на площад с. Лакатник 
27.ОП № 27 - Основен ремонт път за мах. „Добравица”, с.Брезе 
28.ОП № 28 – Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”, с. Гара Лакатник 

mailto:svoge@infotel.bg


 
 

29.ОП № 29 – Реконструкция бетоноасфалтова настилка на част от ул. „Волга”, с. Гара Бов 
30.ОП № 30 - Асфалтиране на ул. „Вапцаров”, кв. Дренов, гр. Своге 
31.ОП № 31 – Асфалтиране ул. „Стадиона”, с. Гара Лакатник 
32.ОП № 32 – Реконструкция настилка на път за мах. „Домишлярете”, гр. Своге 
33ОП № 33 – Основен ремонт улици с. Габровница 
 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
 
 
 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
ЗАХАРИНКА ИСТАТКОВА 
ЗА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПАО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: 
Десислава Радкова 
Гл.експ.ОП 
 



 
 

 



orr x!r0 AolrrrJrEmF..BduFtr

on xar A!+u0Fe !tr .crarce..

!!!'qoMeuDF",D c!q.

o+lu{aEo H{usoere rbniqf i
&F! i.cootrr, 6yn."BnDuf $r3

r4,lfPsroPArPfruu nAo


	Reshenie patishta.pdf
	РЕШЕНИЕ


