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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-05/2009 

ДОГОВОР № BG161PO001/1.4-05/2009/010 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие 
 

 Община Лясковец подписа договор с Консорциум „Пътни строежи – Хит” – гр. Велико 
Търново за изпълнение на най-голямата обществена поръчка за строително-ремонтни 

работи по благоустрояване на обществени пространства  
 
Община Лясковец успешно приключи откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град 
Лясковец”, проведена в рамките на договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2097/010 
по Оперативна програма “Регионално развитие” за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на 
град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, който се финансира от 
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.  

В определения срок за подаване на оферти бяха получени 6 оферти от участници от цялата 
страна, които бяха разгледани от комисията, назначена за оценка на офертите. След извършена 
комплексна оценка на подадените оферти, съгласно критериите за оценка посочени в 
документацията за участие в процедурата, на първо място е класирана офертата на консорциум 
„Пътни строежи – Хит” - гр. Велико Търново с 85.13 точки, предложил икономически най-изгодна 
оферта, със срок за изпълнение на строително-ремонтните работи 206 дни и обща стойност на СМР -  
3 562 874.49 лв. без ДДС или 4 275 449,39 с ДДС. Със Заповед №835/02.06.2011 г. на Кмета на 
Община Лясковец е обявено решението на Възложителя, с което се отстраняват от участие в 
процедурата трима от участниците, обявено е класирането и  за изпълнител на обществената поръчка 
е определен консорциум „Пътни строежи – Хит”- гр. Велико Търново.  

След изтичане на  законоустановения срок за подаване на жалби и поради липса на такива 
днес Община Лясковец подписа договора за изпълнение на най-голямата обществена поръчка в 
общината за благоустрояване на над 80% от централната градска част. Предстои започване на 
строително-ремонтните работи паралелно на всички обекти, като поради тази причина се предвижда 
частично затваряне на централните улици и площада, както и промяна на организацията на 
движение. Работата по двата парка също ще стартира в началото на месец Юли, като се предвижда 
цялостна реконструкция на Голям и малък градски парк – полагане на настилки, изграждане на 
детска игрова зона, изграждане на поливни системи и водни площи, подмяна на осветление, 
възстановяване на чешма. Рехабилитацията на централни градски улици включва 1900 м улична 
мрежа и подмяна на тротоари по улиците „Трети март”, „Иван Касабов”и прилежащите улици към 
Централен площад. Дългоочакваните от жителите на град Лясковец обекти за изграждане на 
пешеходна зона на Централния площад, обществени зони за отдих и изграждане на спортна и детски 
площадки също предстои да бъдат завършени до края на годината. Общата стойност на проекта е 
4 727 628 лв., от които 4 491 228 лв. – безвъзмездна помощ - 85 % от Европейски фонд за регионално 
развитие и   15 % национално съфинансиране. 
  

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец 
чрез благоустрояване на обществени пространства”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 

от Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган” 

 


