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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-08-25 от дата 14/04/2021
Коментар на възложителя:
„Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)“ в спортен комплекс – парк 
„Градска градина“, гр. Попово по административен договор № BG06RDNP001-
19.020.-0001-C01/2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони."

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856

Пощенски адрес:
ул. Ал. Стамболйски № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BG

Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени поръчки 0608 40234

Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.popovo.bg/bg/

Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-
procedurizop/2494-stadion-09042020.html

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените  
поръчки под уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):

00012-2020-0003(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.2) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
„Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)“ в спортен комплекс – парк 
„Градска градина“, гр. Попово по административен договор № BG06RDNP001-
19.020.-0001-C01/2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони.

(както е посочено в оригиналното обявление)
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РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

IIІ.1) Информацията се отнася за:
Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции

(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за  
временна мярка ''Спиране на процедурата'':

Решение за откриване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Действие/бездействие на възложителя

IV: Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/04/2021 дд/мм/гггг

V: Възложител

V.1) Трите имена:
/подпис и печат/
Милена Божанова Иванова

V.2) Длъжност:
за кмет на община Попово, съгласно Заповед № З-21-256/08.04.2021 г.
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