
 

            

                 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

 

 РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ във връзка с проведена процедура по реда на глава 8 

„а“ от ЗОП с предмет: «Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, 

доставка и монтаж на поливна система и монтаж на седалки на спортни терени по 

обособени позиции, на територията на район „Нови Искър”-СО“ и на основание чл. 62, ал. 

1, т. 2 вр. с чл. 22 б, ал. 4, т. 3 от ЗОП оповестява информация за освобождаване по 

банкови сметки на гаранциите за участие на участници в процедурата, по позиции, за суми 

и на дати, както следва: 

 

Обособена позиция №1, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в 

с.Негован, УПИ-I, кв. 60 „За озеленяване КОО и трафопост“. 

 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 38,00 лв- 14.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 38,00 лв- 14.11.2014 г. 

Обособена позиция №2, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в 

с.Доборославци, площад „Паметника”. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 45,00 лв. 20.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 45,00 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 45,00 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция №3, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в 

с.Мировяне, УПИ-V, кв. 11 в зоната на съществуващата детска площадка. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 52,00 лв- 14.11.2014 г. 



 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 52,00 лв- 14.11.2014 г. 

Обособена позиция №4, Подмяна на съществуващо съоръжение - детски площадки в с. 

Житен, УПИ-I, кв. 9 „За озеленяване“ и в парк „Крива река”. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 49,00 лв- 14.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 49,00 лв- 14.11.2014 г. 

Обособена позиция №5, Подмяна на съществуващо съоръжение -детска площадка в 

с.Кътина, УПИ-XI, кв. 22 „За фурна и хлебарница“. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 49,00 лв. 20.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 49,00 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 49,00 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция №6, монтаж на налични седалки за трибуните на спортен терен в 

с.Подгумер, УПИ-I, кв.28 и доставка и монтаж на дървена беседка. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 52,00 лв- 14.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 52,00 лв- 14.11.2014 г. 

 

Обособена позиция №7, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в 

с.Войняговци, УПИ, кв. 8 в зоната на съществуващата детска площадка. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 86,00 лв. 20.11.2014 г. 



 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 86,00 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 86,00 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция №8, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с. 

Локорско, кв. 27 „За озеленяване“, в зоната на съществуващата детска площадка. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв. 20.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция № 9, изграждане на поливна система на спортно игрище в 

с.Кубратово. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 46,00 лв- 14.11.2014 г. 

Обособена позиция № 10, Подмяна на съществуващо съоръжение - детски площадки в 

с.Чепинци, УПИ-XI „За озеленяване“ в зоната пред ЦДГ № 32 и ПИ-30 в зоната на 

съществуващата зелена площ. 

 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 50,00 лв. 20.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 50,00 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 50,00 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция № 11, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в 

с.Балша, УПИ-IV, кв.13 „За кметство и магазини“, в зоната на съществуващата детска 

площадка. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 



 

гаранция за участие 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв. 14.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв- 14.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 51,00 лв- 14.11.2014 г. 

Обособена позиция № 12, Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в кв. 

Гниляне, УПИ-I, кв.149 за озеленяване, до здравната служба. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 42, 67 лв. 20.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 42, 67 лв- 20.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 42, 67 лв- 20.11.2014 г. 

Обособена позиция №13, Подмяна на съществуващи съоръжения - детски площадки на 

ул.”Брезова гора”, кв.Курило, УПИ-XII, кв.3. 

Участник Основание за 

освобождаване на 

гаранция за участие 

Сума за 

възстановяване 

Дата на 

възстановяване 

„Импресия 99“ ЕООД 

 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 48, 08 лв. 14.11.2014 г. 

„Металпласт 

инженеринг“ ЕООД 

чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 48, 08 лв- 14.11.2014 г. 

„Бат Пел“ ЕООД чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 48, 08 лв- 14.11.2014 г. 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“- СО 

 

 


	СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
	гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

