Р Е Г И С Т Ъ Р
НА

УЛИЧНАТА И ТРОТОАРНА МРЕЖА В
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ТОМ I - от А до Н

дължина на
улица/тротоар/

1.
улица

УЛИЦА: площад Гоце Делчев

тротоар

вид настилка

състояние вид настилка

паваж
***********

добро
***********
*********** бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

*********** септем.-2009
мн. Добро

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф160- 50,1 м. ; Ф32- 26,5м.

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар
/

2.

160
314

улица

УЛИЦА: 19-ти Октомври

тротоар

вид настилка

състояние вид настилка

състояние

асфалт
***********

добро
**********
*********** без настилка

**********

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар/

3.

185
518
1336
518

улица

вид настилка
паваж
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА: Александър Стамболийски

тротоар

състояние вид настилка
лошо
мн.добро
**********
мн.добро

**********
**********
бет. Плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
**********
задоволит.
********** октом.-2012

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 148,1 м. ; Ф 32- 44,7 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар/

4.
улица

вид настилка

110 асфалт
210 **********

УЛИЦА: Алеко Константинов

тротоар

състояние вид настилка

мн.добро
**********
********** бет. плочи

състояние

**********
мн.добро

инвестиционна дейност

дата

Юни.08

изпълнител

Вид на строителството
Преасфалтиране

начин на възлагане

финансиране

Агенция " САПАРД "

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

12/ 09.11.2007

Гаранция за
изпълнение

3 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

5.

180
340

улица
вид настилка

асфалт
**********

600 асфалт
1200 **********

УЛИЦА: Ален мак

тротоар

инвестиционна дейност

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

отлично
**********
********** бет. Плочи

********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

дата

Вид на строителството

02.6.2009
септем.-2009

Подмяна водопровод - 136 м.
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 21,3 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

ПУДООС
ЕНЕМОНА - АД

ОПРР 2007-2013г.

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

6859/26.01.2009

35 години

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

други данни

РЕ-тръби Ф-90

дължина на
улица/тротоар

6.

180
348
180
348
180

улица
вид настилка

асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА: Арда

тротоар

състояние вид настилка

задоволит.
**********
задоволит.
**********
задоволит.

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

7.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Архитект Нарлиев

тротоар

състояние вид настилка

състояние

50 без настилка
**********
100 **********
********** без настилка

**********

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

8.
улица

вид настилка

58 асфалт
116 **********

УЛИЦА: Атанас Дуков

тротоар

състояние вид настилка
задоволит. **********
********** задоволит.

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

9.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Атанас Свещаров

тротоар

състояние вид настилка

състояние

65 без настилка
**********
125 **********
********** без настилка

**********

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

10.

310
610
310

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА: Атанас Тешовски

тротоар

състояние вид настилка
задоволит. **********
********** бетон
задоволит. **********

състояние

инвестиционна дейност

дата

**********
добро
********** октом.-2012

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

Гаранция за
изпълнение
5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

11.

285
534
285
534
285

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Бабуна

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

12.
улица
вид настилка

359
693
450
900

асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

Байкал
инвестиционна дейност

дата

**********

07.4.2009
02.6.2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Реконструкция водопровод - 359 м.
Възстановяване с асфалтова настилка - 487 м2
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

външно
външно

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение
35 години

5 години

други данни

РЕ-тръби Ф-90

дължина на
улица/тротоар

13.
улица

вид настилка
асфалт
**********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

задоволит. **********
********** без настилка

**********

Безименна
инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

14.

223
418
223
418
223

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Беласица

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
задоволит.
**********
задоволит.

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

15.
дължина на
улица/тротоар

улица
вид настилка

125
240
180
360

асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка

лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

**********

Бели Брези
инвестиционна дейност

дата

02.6.2009

********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 79 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

ПУДООС

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение
35 години

5 години

други данни

РЕ-тръби Ф-90

дължина на
улица/тротоар

16.
улица
вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

без настилка
**********
**********
**********

състояние

Белотинци
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

17.

71
142
70
140

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

Битоля
инвестиционна дейност

дата

**********
задоволит.
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

18.

180
348
180
348
180

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Борис

Чанджиев

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********
добро

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

19.

450
864
450
864
450

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Братя

Миладинови

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
задоволит.
**********
задоволит.

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

20.
улица
вид настилка

85 асфалт
170 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
********** бет. плочи

състояние

Брегалница
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
задоволит.

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

21.

60
74
256
74

улица

вид настилка

тротоар

състояние вид настилка

без настилка
асфалт
лошо
**********
**********
асфалт
лошо

УЛИЦА:

**********
**********
без настилка
**********

състояние

Бузлуджа
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
**********
********** октом.-2012

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

Гаранция за
изпълнение
5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

22.

180
360
200
400

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

Булаир
инвестиционна дейност

дата

**********
задоволит.
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

23.

752
1440
325
650

улица

вид настилка
паваж
**********
асфалт
**********

УЛИЦА:

Бяло Море

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
отлично
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
мн. Добро
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф160- 219,8 м. ; Ф 63- 113,1 м ;Ф32- 69,6 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

ОПРР 2007-2013г.

договор №

Гаранция за
изпълнение

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

24.

184
368
170
340

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

Вардар
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

25.
улица
вид настилка

65 асфалт
130 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
********** бет. плочи

състояние

Васил Априлов
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
задоволит.

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

26.
улица

вид настилка

115 паваж
220 **********

УЛИЦА: Васил Левски

тротоар

състояние вид настилка
задоволит. **********
********** бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
лошо

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

27.
улица

вид настилка

227 асфалт
444 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка

**********

Витоша
инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

28.

115
230
115
230
115

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Вихрен

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********
добро

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

29.

65
130
65
130
65

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Враня
инвестиционна дейност

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
задоволит.
**********
задоволит.

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

30.
улица
вид настилка

192 асфалт
384 **********

УЛИЦА: Галактион Хилендарски
тротоар

състояние вид настилка

състояние

задоволит. **********
********** без настилка

**********

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

31.

440
860
440
860
440

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Генерал Ковачев

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 160- 106,9 м. ; Ф 32- 18,1 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

договор №

Гаранция за
изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

32.

265
505
270
540

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

Георги Бенковски

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА :

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

33.

162
312
162
312
162

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА:

Георги С. Раковски

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

34.
улица

вид настилка

220
440
300
600

асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА: Герман Титов

**********
бет. настилка
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

**********
02.6.2009
добро
02.6.2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 220 м.
Възстановяване с асфалтова настилка - 307 м2
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ПУДООС

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009

Гаранция за
изпълнение
35 години
35 години

други данни

PE- тръби Ф 90
PE- тръби Ф 90

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

дължина на
улица/тротоар

35.
улица
вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

180 без настилка
**********
360 **********
********** без настилка

**********

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

Горилата
инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

36.

1670
3260
440
880
1670
880
1670

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

УЛИЦА : бул. Гоце Делчев

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
отлично
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи
**********
бет. Плочи
**********

инвестиционна дейност

състояние
**********
добро
**********
отлично
**********
отлично
**********

дата
септем.-2009

Вид на строителството

20.08.2012г.
20.08.2012г.
октом.-2012

Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 :Ф200- 124,3 м; Ф160- 1159,3 м. ;Ф63- 99,2м; Ф32- 280,3м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

ОПРР 2007-2013г.
Общински бюджет
Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

37.

230
455
230
455
230

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.
52/ 09.07.2012

5 години
5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Гранична
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

38.
улица
вид настилка

УЛИЦА:

състояние

225 бет. настилка добро
**********
450 **********
********** без настилка

**********

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Григор Пърличев

тротоар

състояние вид настилка

52/ 09.07.2012

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

39.

60
120
60
120
60

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
задоволит.
**********
задоволит.

УЛИЦА: Гьорче Петров

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

40.
улица

вид настилка
40 асфалт
80 **********

УЛИЦА:

състояние

задоволит. **********
********** без настилка

**********

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Доктор Занешев

тротоар

състояние вид настилка

52/ 09.07.2012

инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

41.

310
608
608
310

улица
вид настилка
асфалт
**********
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
без настилка
**********

състояние

Даме

Груев
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

********** октом.-2013

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

42.

195
385
210
420

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

**********
бет. настилка
**********
бет. Плочи

състояние

5 години

Даскал Господин

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

33/ 21.05.2013

инвестиционна дейност

дата

**********
07.4.2009
добро
02.6.2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 220 м.
Възстановяване с асфалтова настилка - 307 м2
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

ПУДООС

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

дължина на
улица/тротоар

43.
улица

вид настилка

80 асфалт
160 **********

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

35 години
35 години

РЕ тръби Ф 90
РЕ тръби Ф 90

5 години

УЛИЦА: Дебър

тротоар

състояние вид настилка

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

44.
улица

вид настилка

УЛИЦА:

състояние

92 без настилка
**********
184 **********
********** без настилка

**********

изпълнение

Димитър Димов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

45.
улица

вид настилка

260 асфалт
520 **********

УЛИЦА: Димитър Ножаров

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
********** без настилка

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** 11.2008.

изпълнител

Вид на строителството
Асфалтиране

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

собствени средства

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

дължина на
улица/тротоар

46.
улица

вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

195 без настилка
**********
380 **********
********** без настилка

**********

18/ 13.11.2008

3 години

Димитър Талев
инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

47.
улица
вид настилка

445 паваж
875 **********

УЛИЦА: Димо Хаджидимов

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
********** бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
добро

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

48.
улица

вид настилка

207 асфалт
398 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка

**********

Добруджа
инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

49.
улица

вид настилка
48
96
40
80

асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

Дойран
инвестиционна дейност

дата

**********
задоволит.
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

50.
улица
вид настилка

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

УЛИЦА:

състояние

Долно броди
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

51.
улица
вид настилка

654
1264
654
1264
654

асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

Драгоман
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

********** ноемв.- 2010

Подмяна водопровод РЕ-Ф90, 60 м.

********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ВиК ЕООД

ВиК ЕООД , Гоце Делчев, ул Серес №5, тел. 60262

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

52.
улица

вид настилка

862
620
1010
1500
3000

асфалт
**********
**********
асфалт
**********
асфалт
3000 **********
1500 асфалт

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
**********
отлично
**********
мн. добро
**********
мн. добро

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
без настилка
**********
бет. Плочи
**********
бет. Плочи
**********

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Драма
инвестиционна дейност

състояние

дата

********** септем.-2009
добро
**********
отлично
**********
отлично
**********

52/ 09.07.2012

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 :Ф200-708,8м; Ф160-165 м. ; Ф63-196,2 м; Ф32- 66,8м.

20.08.2012г.
20.08.2012г.
октом.-2012

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

ОПРР 2007-2013г.
Общински бюджет
Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

53.

1715
3350
1715
3350
1715

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

5 години
5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Дунав
инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
мн. добро
********** октом.-2012
мн. добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.
52/ 09.07.2012

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф160- 61,4 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

54.
улица
вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

50 без настилка
**********
100 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

договор №

изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Еделвайс
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

55.

510
996
510
996
510

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

добро
**********
добро
**********
добро

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

изпълнение

УЛИЦА: Екзарх Антим - I

тротоар

състояние вид настилка

договор №

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет
Общински бюджет

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

56.

425
826
425
826
425

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

УЛИЦА:

тротоар

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

Екзарх Йосиф
инвестиционна дейност

дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет
Общински бюджет

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

57.
улица

вид настилка

172 асфалт
332 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

Енос
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

58.
улица
вид настилка

520 асфалт
992 **********

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

изпълнение

Завоя на Черна
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

59.
улица

вид настилка

105 асфалт
210 **********

УЛИЦА:

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнение

Захари Стоянов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

60.

175
100
520
275
550

улица
вид настилка
паваж
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
добро
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

Звънчарска
инвестиционна дейност

дата

**********
**********
добро
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

дължина на
улица/тротоар

61.

124
245
140
280

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

Здравец
инвестиционна дейност

дата

**********

07.4.2009
02.6.2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 124 м.
Възстановяване асфалтова настилка - 166 м2
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

ПУДООС

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

дължина на
улица/тротоар

62.
улица

вид настилка

**********
**********

състояние

РЕ тръби Ф-90

5 години

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител
финансиране

35 години
35 години

УЛИЦА: Зюмбюл Войвода

тротоар

състояние вид настилка

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

63.
улица

вид настилка

състояние

70 без настилка
**********
140 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

изпълнение

УЛИЦА: Иван Бухлев

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

64.

178
337
178
337

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

добро
**********
добро
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи

състояние

изпълнение

УЛИЦА: Иван Вазов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** октом.-2013
добро

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

65.
улица

вид настилка

състояние

135 без настилка
**********
264 **********
********** без настилка

**********

5 години

УЛИЦА: Иван Кюлев

тротоар

състояние вид настилка

33/ 21.05.2013

инвестиционна дейност

дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

66.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Иван Скендеров

тротоар

състояние вид настилка

състояние

215 без настилка
**********
424 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

67.
улица
вид настилка

250 асфалт
482 **********

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнение

УЛИЦА: Иглика

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност
дата

изпълнител

Вид на строителството

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

68.

750
610
1360
750
1360
750

улица
вид настилка
паваж
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
добро
задоволит.
**********
добро
**********
добро

УЛИЦА: Иларион Макариополски

**********
**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
**********
мн. добро
********** октом.-2012
мн. добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

69.

152
290
152
290
152

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: Илинден

тротоар

състояние вид настилка

52/ 09.07.2012

инвестиционна дейност

дата

**********
лошо
********** октом.-2012
лошо
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

70.
улица

вид настилка

105 паваж
210 **********

добро
**********
********** бет. плочи

състояние

33/ 21.05.2013

5 години

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
мн. добро

изпълнител
финансиране

5 години

УЛИЦА: Илия Батаклиев

тротоар

състояние вид настилка

52/ 09.07.2012

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

71.
улица
вид настилка

95 асфалт
190 **********

мн. добро
**********
********** бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
мн. добро

изпълнител
финансиране

изпълнение

УЛИЦА: Илия Дуков

тротоар

състояние вид настилка

договор №

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

72.
улица
вид настилка

82 асфалт
164 **********

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

изпълнение

УЛИЦА: Искър

тротоар

състояние вид настилка

договор №

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

73.

151
302
170
340

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

лошо
**********
отлично
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

финансиране

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

изпълнение

УЛИЦА: Кавала

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Вид на строителството

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

дължина на
улица/тротоар

74.
улица
вид настилка

тротоар

състояние вид настилка

състояние

153 без настилка
**********
306 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

изпълнение

5 години

Казана
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

75.
улица
вид настилка

състояние

60 без настилка
**********
120 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Калапот

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

76.
улица

вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

456 асфалт
857 **********

добро
**********
********** бет. плочи

456 асфалт
857 **********
456 асфалт

добро
**********
********** бет. плочи
добро
**********

състояние

финансиране

други данни

Кирил и Методий
инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
добро
ноемв. -2010
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф160- 271,7 м. ; Ф63- 35,6м.
Подмяна водопровод РЕ-Ф90, 90 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Общински бюджет

ВиК ЕООД , Гоце Делчев, ул Серес №5, тел. 60262
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

77.
дължина на
улица/тротоар

изпълнение

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

ВиК ЕООД
Общински бюджет

улица
вид настилка

60 асфалт
120 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

договор №

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Китка
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

78.

75
150
75
150

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

лошо
**********
лошо
**********

**********
без настилка
**********
без настилка

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Кичево

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

79.
улица

вид настилка

103 асфалт
206 **********

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

други данни

5 години

УЛИЦА: Клокотница

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

80.

166
326
166
326

улица
вид настилка
бетон
**********
бетон
**********

добро
**********
добро
**********

**********
без настилка
**********
без настилка

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: кмет Никола Атанасов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

81.

92
184
92
184
92

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

5 години

УЛИЦА: Крива паланка

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

82.

205
410
230
460

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Криволак

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 155,8 м. ; Ф 32- 41,6м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

83.
дължина на
улица/тротоар

договор №

Гаранция за
изпълнение

улица

вид настилка

106 асфалт
212 **********

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

5 години

УЛИЦА: Кръстьо Сарафов

тротоар

състояние вид настилка

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

84.

82
164
80
160

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

лошо
**********
отлично
**********

УЛИЦА: Любен Каравелов

тротоар

състояние вид настилка
**********
без настилка
**********
бет. Плочи

договор №

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 69,4 м. ; Ф32- 35,1 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

85.
дължина на
улица/тротоар

договор №

Гаранция за
изпълнение

улица
вид настилка

**********
**********

**********

състояние
**********

5 години

УЛИЦА: Лакото

тротоар

състояние вид настилка

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

86.
улица

вид настилка

173 асфалт
326 **********

УЛИЦА: Лозенград

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

87.
улица

вид настилка

УЛИЦА: Людмил Стоянов

тротоар

състояние вид настилка

състояние

186 без настилка
**********
360 **********
********** без настилка

**********

договор №

Гаранция за
изпълнение

изпълнител

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

88.

170
330
170
330
170

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Марица

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

89.

88
176
88
176

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
задоволит.
**********
задоволит.
**********

УЛИЦА: Места

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** октом.-2013
добро

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

90.

480
920
480
920

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка

състояние

Гаранция за
изпълнение

5 години

Мидия
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2013

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

91.
улица

вид настилка

70 паваж
138 **********

добро
**********
********** бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
мн. добро

изпълнител

5 години

УЛИЦА: Милан Конев

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

92.
улица
вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА: Митрополит Макарий

тротоар

състояние вид настилка

състояние

105 без настилка
**********
210 **********
********** без настилка

**********

изпълнител

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

93.
улица
вид настилка

100 асфалт
200 **********

УЛИЦА: Михаил Андонов

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
********** бет. плочи

договор №

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
добро

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 110- 104,4 м. ; Ф 32- 21 м.

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

дължина на
улица/тротоар

други данни

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

94.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Михаил Даев

тротоар

състояние вид настилка

инвестиционна дейност

състояние

дата

Вид на строителството

02.6.2009
02.6.2009
септем.-2009

Подмяна водопровод - 336 м.
Възстановяване с асфалтова настилка - 374 м2
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 172 м. ; Ф 32- 31 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

335 асфалт
652 **********

лошо
**********
********** бет. плочи

**********
лошо

350 асфалт
700 **********

отлично
**********
********** бет. Плочи

********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител
финансиране

договор №

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

ПУДООС
ПУДООС
ЕНЕМОНА - АД

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009

35 години
35 години

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

дължина на
улица/тротоар

95.
улица

вид настилка

195 асфалт
390 **********

лошо
**********
********** бетон

PE- тръби Ф 90
PE- тръби Ф 90

УЛИЦА: Момини кули

тротоар

състояние вид настилка

други данни

състояние
**********
добро

изпълнител

инвестиционна дейност

дата
02.6.2009
02.6.2009

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 181 м.
Възстановяване с асфалтова настилка - 256 м2

начин на възлагане

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

ПУДООС
ПУДООС

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156
"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

6859/ 26.01.2009
6859/ 26.01.2009

дължина на
улица/тротоар

96.
улица
вид настилка

170 бетон
340 **********

Гаранция за
изпълнение
35 години
35 години

УЛИЦА: Неофит Бозвели

тротоар

състояние вид настилка

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка

**********

изпълнител

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

PE- тръби Ф 90
PE- тръби Ф 90

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

97.

387
744
20
400
800

улица
вид настилка
асфалт
**********
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
**********
отлично
**********

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

финансиране

други данни

Никола Вапцаров
инвестиционна дейност

дата

**********
лошо
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 181 м.

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

ПУДООС

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

дължина на
улица/тротоар

98.
улица

вид настилка

60 паваж
120 **********

мн. добро
**********
********** бет. плочи

35 години

5 години

УЛИЦА: Никола Мандушев

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
добро

изпълнител

начин на възлагане

други данни

PE- тръби Ф 90

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

99.
улица
вид настилка

160 бетон
315 **********

договор №

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА: Никола Петков

тротоар

състояние вид настилка

състояние

добро
**********
********** без настилка

**********

изпълнител

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

100.

100
200
100
200
100

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

финансиране

инвестиционна дейност
дата

**********
мн. добро
********** октом.-2012
мн. добро
********** октом.-2013

изпълнител

други данни

УЛИЦА: Николай Добрев

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

101.
улица
вид настилка

състояние вид настилка

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Николай Хайтов

тротоар

**********
**********

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

102.
улица
вид настилка

78 асфалт
156 **********

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

Ниш
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
договор №

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

103.

375
720
375
720
375

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

други данни

Одрин
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет
Общински бюджет

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

104.

147
294
147
294

улица
вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

без настилка
**********
**********
********** без настилка
без настилка
**********
**********
********** без настилка

**********

Ореляк
инвестиционна дейност

дата

********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

105.
улица
вид настилка

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

УЛИЦА:

състояние

други данни

5 години

Остров Ливингстън
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител
финансиране

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

106.

360
694
360
694

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

мн. добро
**********
мн. добро
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи

състояние

финансиране

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2013
добро

изпълнител

други данни

УЛИЦА: Отец Паисий

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 110- 63,5 м. ; Ф 63- 113,3 м; Ф 32- 48,5 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

107.

370
690
370
690
370

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

5 години

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

33/ 21.05.2013

УЛИЦА: Охрид

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 28,8 м. ; Ф 32- 10,1 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

108.
улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

мн. добро
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: Панаирски ливади

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

109.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Панаирска чешма

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

110.
улица

вид настилка

205 асфалт
410 **********

УЛИЦА: Паоло Ленц

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
********** бет. плочи

състояние

договор №

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
мн. добро

изпълнител

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

111.
улица

вид настилка

120 асфалт
240 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
********** без настилка

състояние

финансиране

други данни

Патриарх Евтимий
инвестиционна дейност

дата

********** ноемв.-2010

изпълнител

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Подмяна водопровод РЕ-Ф90, 60 м.

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ВиК ЕООД

дължина на
улица/тротоар

улица
вид настилка
асфалт
паваж
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
задоволит.
добро
**********
задоволит.
**********
задоволит.

УЛИЦА: Пейо Яворов

тротоар

**********
**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

други данни

ВиК ЕООД , Гоце Делчев, ул Серес №5, тел. 60262

112.

505
300
1570
505
1570
505

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф160- 409м. ; Ф110-71,8м; Ф63-91м; Ф32- 109,2м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

113.

294
568
294
568
294

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

финансиране

изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Пенчо Славейков
инвестиционна дейност

дата

**********
задоволит.
********** октом.-2012
задоволит.
********** октом.-2013

изпълнител

договор №

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет
Общински бюджет

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

114.
улица
вид настилка

80 асфалт
160 **********

УЛИЦА: Петър Берон

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
********** без настилка

състояние

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009

изпълнител
финансиране

изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 43 м. ; Ф32- 7 м.

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

дължина на
улица/тротоар

улица

вид настилка
паваж
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
задоволит.
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА: Петър Сарафов

тротоар

**********
**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

други данни

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

115.

312
300
1186
300
1186
300

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 12,8 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

116.

674
1308
674
1308
674

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

изпълнение

УЛИЦА: Пирин

тротоар

състояние вид настилка

договор №

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

117.
улица
вид настилка

74 асфалт
148 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

Гаранция за
изпълнение

други данни

Пирот
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

118.

880
530
2730
530
2730
530

улица
вид настилка
асфалт
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

мн. добро
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
**********
задоволит.
********** октом.-2012
задоволит.
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Полковник Борис Дрангов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

119.
улица
вид настилка

УЛИЦА: Поп Харитон Карпузов

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

Гаранция за
изпълнение

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

120.
улица

вид настилка

265 асфалт
530 **********

договор №

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА: Попови ливади

тротоар

състояние вид настилка

състояние

задоволит. **********
********** без настилка

**********

изпълнител

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

121.
улица

вид настилка

други данни

УЛИЦА: Поручик Карайджиев

тротоар

състояние вид настилка

състояние

48 без настилка
**********
96 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

122.

935
670
1150
935
670
1150
935

улица

вид настилка
асфалт
**********
**********
асфалт
**********
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
**********
лошо
**********
**********
лошо

**********
бет. плочи
без настилка
**********
бет. плочи
без настилка
**********

състояние

други данни

Потока
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
добро
********** октом.-2012
добро

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Общински бюджет
Общински бюджет

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

123.
улица

вид настилка

108 асфалт
206 **********

УЛИЦА: Преспа

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

124.
улица
вид настилка

81 асфалт
162 **********
81
асфалт

състояние

лошо
**********
********** без настилка
лошо
**********

**********

финансиране

инвестиционна дейност
дата

********** октом.-2012

изпълнител

други данни

УЛИЦА: Прилеп

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

дължина на
улица/тротоар

125.

215
315
100
220
440

улица

вид настилка
асфалт
**********
**********
асфалт
**********

лошо
**********
**********
отлично
**********

**********
без настилка
бет. плочи
**********
бет. Плочи

състояние

финансиране

5 години

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
задоволит.
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

други данни

УЛИЦА: Първи май

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 208,1 м. ; Ф 32- 59 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

дължина на
улица/тротоар

126.
улица
вид настилка

60 асфалт
120 **********

тротоар

състояние вид настилка

състояние

добро
**********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

изпълнение

5 години

Радецки
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

127.

102
204
102
204
102

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

други данни

Джинзифов
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

Райко

договор №

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

128.
улица

вид настилка

345 асфалт
675 **********
345 асфалт

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка
мн. добро
**********

**********

други данни

Рила
инвестиционна дейност

дата

********** октом.-2012

изпълнител
финансиране

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

дължина на
улица/тротоар

129.
улица

вид настилка

55 асфалт
110 **********

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
********** бет. плочи

състояние

други данни

5 години

Руен
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
добро

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

130.

372
724
250
500

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

изпълнение

Сан Стефано
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

Гаранция за
изпълнение

други данни

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

дължина на
улица/тротоар

131.
улица
вид настилка

110 асфалт
220 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

изпълнител

изпълнение

5 години

Свещник
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

132.
улица
вид настилка

212 асфалт
418 **********

УЛИЦА: Серес

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
********** бет. плочи

състояние

договор №

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
добро

изпълнител

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

133.
улица

вид настилка
94 паваж
88 **********

добро
**********
********** бет. плочи

състояние

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
добро

изпълнител
финансиране

други данни

УЛИЦА: Сестри Дукови

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

134.

296
580
296
580
296

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

финансиране

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

други данни

УЛИЦА: Симеон Радев

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 335,3 м. ; Ф32- 90м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

135.

255
486
255
486
255

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

тротоар

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

Скопие
инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

договор №

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 215,6 м. ; Ф 32- 39,1 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

136.
улица

вид настилка

състояние

265 без настилка
**********
510 **********
********** без настилка

**********

изпълнител
финансиране

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

УЛИЦА: Скрижево

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

137.

190
374
190
374

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********

**********
без настилка
**********
без настилка

състояние

други данни

Славянка
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

договор №

Гаранция за
изпълнение

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

138.

293
574
293
574
293

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

други данни

5 години

Сливница
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител
финансиране

УЛИЦА:

Гаранция за
изпълнение

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

139.
улица
вид настилка

685 паваж
1310 **********
асфалт
1310 **********
асфалт

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********
добро

УЛИЦА:

тротоар

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

други данни

Солун
инвестиционна дейност

дата

**********
мн. добро
********** октом.-2012
мн. добро
********** октом.-2013

изпълнител
финансиране

Гаранция за
изпълнение

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

Гаранция за

други данни

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

140.
улица
вид настилка

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

78 без настилка
**********
156 **********
********** без настилка

**********

изпълнител

Спаса

Фурнаджиева
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

141.

306
612
306
612
306

улица
вид настилка

асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка

добро
**********
добро
**********
добро

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

Средна
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

142.
улица

вид настилка

74 асфалт
148 **********
74
асфалт

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

добро
**********
********** без настилка
добро
**********

**********

инвестиционна дейност

дата

********** октом.-2012

изпълнител

Средна гора

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

дължина на
улица/тротоар

143.

1480
2904
550
1100
1480
1100
1480

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

мн. добро
**********
отлично
**********
мн. добро
**********
мн. добро

**********
бет. плочи
**********
бет. Плочи
**********
бет. Плочи
**********

5 години

УЛИЦА: Стара планина

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

състояние
**********
мн. добро
**********
отлично
**********
отлично
**********

дата
септем.-2009

Вид на строителството

20.08.2012г.
20.08.2012г.
октом.-2012

Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63 - 466,5 м. ; Ф32- 115 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

ОПРР 2007-2013г.
Общински бюджет
Общински бюджет

144.
дължина на
улица/тротоар

договор №

Гаранция за
изпълнение

улица

вид настилка

240
460 **********

тротоар

състояние вид настилка
**********
**********

УЛИЦА:

състояние
**********

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.
52/ 09.07.2012

5 години
5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Старчище
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

145.
улица
вид настилка

145 асфалт
284 **********

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
********** без настилка

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

Стефан Веркович
инвестиционна дейност

дата

********** 11.2008 г.

Вид на строителството
Асфалтиране

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

общински средства

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

18/ 13.11.2008

дължина на
улица/тротоар

146.
улица

вид настилка

76 асфалт
150 **********
76
асфалт

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

мн. добро
**********
********** без настилка
мн. добро
**********

**********

Гаранция за
изпълнение
3 години

Стефан Захариев
инвестиционна дейност

дата

********** октом.-2012

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

дължина на
улица/тротоар

147.
улица
вид настилка

115 асфалт
230 **********

състояние

добро
**********
********** без настилка

**********

5 години

УЛИЦА: Стефан Стамболов

тротоар

състояние вид настилка

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

148.

214
422
214
422
214

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

добро
**********
добро
**********
добро

УЛИЦА: Стойо Льондев

тротоар

състояние вид настилка
**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

149.

310
580
310
580

улица
вид настилка

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

без настилка
**********
**********
********** без настилка
асфалт
**********
**********
********** без настилка

**********
отлично

Стопански двор
инвестиционна дейност

дата

октом.-2013

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

дължина на
улица/тротоар

150.
улица
вид настилка

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

**********

УЛИЦА:

състояние
**********

Гаранция за
изпълнение

5 години

Стоян Карастоилов
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

151.
улица

вид настилка

**********
**********

**********

УЛИЦА: Стоян Петралийски

тротоар

състояние вид настилка

състояние
**********

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

152.

325
630
325
630
325

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

Стражин
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

153.

386
750
386
750
386

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

Страцин
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

154.

697
1345
697
1345
697

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

Струга
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

155.

54
108
54
108
54

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

Струма
инвестиционна дейност

дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

156.

795
1548
250
470
940

улица
вид настилка

асфалт
**********
**********
асфалт
**********

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка

добро
**********
**********
отлично
**********

УЛИЦА: Тодор Александров

**********
бет. плочи
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

********** ноемв.-2010
добро

Подмяна водопровод РЕ-Ф90, 492 м.

********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ВиК ЕООД

ВиК ЕООД , Гоце Делчев, ул Серес №5, тел. 60262
"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

ОПРР 2007-2013г.

дължина на
улица/тротоар

157.

115
230
115
230
115

договор №

Гаранция за
изпълнение

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

5 години

Тодор Каблешков
инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф 63- 39,5 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

158.
улица

вид настилка

108 асфалт
210 **********

договор №

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

Гаранция за
изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Тодор Паласкаря
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

159.
улица

вид настилка

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

**********

УЛИЦА:

състояние
**********

договор №

Гаранция за
изпълнение

Тодор Стоянов
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

160.

145
290
145
290
145

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА:

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

Тунджа
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

161.
улица

вид настилка

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

510 плочки/паваж мн. добро
**********
**********
********** без тротоари

**********

Търговска
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

162.
улица
вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

40 без настилка
**********
80 **********
********** без настилка

**********

договор №

Гаранция за
изпълнение

Търлис
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

163.

155
310
155
310
155

улица
вид настилка

асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

УЛИЦА: хан Аспарух

тротоар

състояние вид настилка

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност
дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 17,4 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

164.

280
534
280
534

улица

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

лошо
**********
лошо
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи

състояние

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: хан Крум

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 27,5м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

280

асфалт

лошо

**********

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

165.
улица
вид настилка

100 асфалт
190 паваж
554 **********

договор №

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро
**********
добро
**********
********** бет. плочи

състояние
**********
**********
добро

Гаранция за
изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

Христо Ботев
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

166.
улица

вид настилка

395 асфалт
756 **********
395 асфалт

УЛИЦА: Христо Матов

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
********** без настилка
лошо
**********

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

********** ноемв.-2010

Подмяна водопровод РЕ-Ф90, 60 м.

********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

други данни

756 **********
395 асфалт

********** без настилка
лошо
**********

********** октом.-2013

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ВиК ЕООД
Общински бюджет
Общински бюджет

ВиК ЕООД , Гоце Делчев, ул Серес №5, тел. 60262
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

дължина на
улица/тротоар

167.
улица

вид настилка

805 асфалт
1545 **********

състояние

лошо
**********
********** без настилка

**********

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: Христо Силянов

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

805 асфалт
1545 **********
805 асфалт

лошо
**********
********** без настилка
лошо
**********

********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

168.
улица

вид настилка

380 асфалт

Гаранция за
изпълнение

тротоар

състояние вид настилка
мн. добро

УЛИЦА: цар Иван Асен

**********

състояние
**********

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

740
380
740
380

**********
асфалт
**********
асфалт

**********
мн. добро
**********
мн. добро

без настилка
**********
без настилка
**********

********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

169.
улица

вид настилка

Гаранция за
изпълнение

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

цар Калоян
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

80 асфалт
150 **********

задоволит. **********
********** бет. плочи

**********
задоволит.

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

дължина на
улица/тротоар

170.
улица

вид настилка

УЛИЦА: цар Самуил

тротоар

състояние вид настилка

състояние

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

130
245
130
245

асфалт
**********
асфалт
**********

задоволит.
**********
задоволит.
**********

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи

********** септем.-2009
лошо
********** октом.-2013
лошо

изпълнител

Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 11,7 м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

Общински бюджет

дължина на
улица/тротоар

171.
улица

вид настилка

състояние

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: цар Симеон

тротоар

състояние вид настилка

договор №

Гаранция за
изпълнение

инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

дължина н
улица/трот

Вид на строителството

95 асфалт
185 **********

лошо
**********
********** бет. плочи

********** септем.-2009
добро

изпълнител

Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 33 м.

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110

172.
дължина на
улица/тротоар

договор №

Гаранция за
изпълнение

улица

вид настилка

УЛИЦА:

тротоар

състояние вид настилка

състояние

Цариброд
инвестиционна дейност

дата

Вид на строителството

други данни

дължина н
улица/трот
188
350
188
350
188

Вид на строителството
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бетон
**********
бетон
**********

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

173.
улица

Гаранция за
изпълнение

тротоар

УЛИЦА: Царица Йоана
инвестиционна дейност

други данни

дължина на
улица/тротоар
390
755
390
755
390

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********
добро

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

дата

********** септем.-2009
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството
Газоразпределителна мрежа - гр. Гоце Делчев
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 127,3м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка
тръби РЕ100SDR11 : Ф63- 127,3м.
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон
ЕНЕМОНА - АД
Общински бюджет
Общински бюджет

Овергаз - АД , гр София, ул. Филип Кутев 5 ,тел:0700 11 110
БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

дължина на
улица/тротоар

174.
улица

тротоар

договор №

Гаранция за
изпълнение

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

УЛИЦА: Чаталджа
инвестиционна дейност

други данни

дължина на
улица/тротоа
410
804
410
804
410

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

състояние вид настилка
добро
**********
добро
**********
добро

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

дължина на
улица/тротоар

175.
улица

Гаранция за
изпълнение

тротоар

УЛИЦА:

Черна гора
инвестиционна дейност

други данни

дължина на
улица/тротоар
292
569
300
600

вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

**********
без настилка
**********
бет. Плочи

състояние

дата

Вид на строителството

**********
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране

ОПРР 2007-2013г.

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

ца/тротоар

176.
улица

тротоар

УЛИЦА:

Шар планина
инвестиционна дейност

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар
195
374
195
374
195

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
без настилка
**********
без настилка
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2012

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

177.

УЛИЦА:

Шипка

други данни

дължина на
улица/тротоар
103
102
104
103
104
103

улица
вид настилка
асфалт
**********
**********
асфалт
**********
асфалт

тротоар

състояние вид настилка
добро
**********
**********
добро
**********
добро

**********
бетон
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

инвестиционна дейност

състояние

дата

Вид на строителството

**********
добро
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

178.

УЛИЦА: Щип

други данни

дължина на
улица/тротоар
235
470
235
470

улица
вид настилка
асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********

**********
без настилка
**********
без настилка

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********
********** октом.-2013

Изкърпване на повредена асфалтова настилка

изпълнител

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

179.

УЛИЦА:

Юрий Гагарин

Гаранция за
изпълнение

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

улица
вид настилка

455
885
450
900

асфалт
**********
асфалт
**********

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
отлично
**********

**********
бетон
**********
бет. Плочи

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
02.6.2009
добро
********** 20.08.2012г.
отлично
20.08.2012г.

изпълнител

Вид на строителството
Подмяна водопровод - 320 м.
Подмяна на асфалтова настилка
Подмяна на тротоарна настилка

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

ПУДООС

"Шербетов-М"-ООД,А.Шербетов-0899827156

ОПРР 2007-2013г.

"СК - 13 ПЪТСТРОЙ" АД - гр. Перник,
ул. “Софийско шосе” №38 , ет.5 тел: 076/649000

6859/ 26.01.2009
№BG161PO001/1.402/2008/008/S-1
от 28.11.2011г.

Гаранция за
изпълнение
35 години

5 години

други данни

РЕ тръби Ф 90

дължина на
улица/тротоар

180.
улица
вид настилка

тротоар

състояние вид настилка
**********

**********

УЛИЦА: Янко Атанасов

състояние

инвестиционна дейност
дата

Вид на строителството

**********

**********

изпълнител

начин на възлагане

финансиране
Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Гаранция за
изпълнение

други данни

дължина на
улица/тротоар

181.
тротоар

улица
вид настилка

875 асфалт
1702 **********
асфалт
1702 **********
асфалт

УЛИЦА: ж. к. Дунав

състояние вид настилка

лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

Общински бюджет

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870

52/ 09.07.2012

5 години

Общински бюджет

"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

дължина на
улица/тротоар

182.
улица
вид настилка

265 асфалт
500 **********
асфалт
500 **********
асфалт

УЛИЦА: ж. к. Юг

тротоар

състояние вид настилка
лошо
**********
лошо
**********
лошо

**********
бет. плочи
**********
бет. плочи
**********

състояние

инвестиционна дейност
дата

**********
добро
********** октом.-2012
добро
********** октом.-2013

изпълнител

Вид на строителството

Изкърпване на повредена асфалтова настилка
Изкърпване на повредена асфалтова настилка

начин на възлагане

финансиране

Общински бюджет
Общински бюджет

Гаранция за
изпълнение

Наименование,адрес,лице за контакт и телефон

договор №

БКС- ЕООД, Гоце Делчев, Руен Кирев, 60870
"Пиринстройинженеринг"ЕАД,гр.Благоевград,ул. "Тодор Александров"
№21,Стефан Стоев и Васил Костов, 073/ 88-59-49

52/ 09.07.2012

5 години

33/ 21.05.2013

5 години

други данни

