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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.193 от ЗОП 

 

 

Относно: Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по 

реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ 

НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, открито с обява на 

кмета на община Смолян № 13 от 08.09.2017г., публикувана заедно с цялата документация на 

сайта на възложителя на интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2101 - профил 

на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 

ЗОП под уникален код ID 9068120. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.193 от ЗОП Ви уведомявам за прекратяване на възлагането на 

обществена поръчка с горепосочения предмет, като причините за това са свързани с 

определянето на обхвата на поръчката съгласно Техническото задание (заданието за 

проектиране), представляващо Приложение № 1, неразделна част от обявата за обществената 

поръчка, с което задание възложителят неправилно е определил изискванията към обекта, 

включващи изисквания в областта на основните технически, икономически, технологични, 

функционални и планово-композиционни изисквания към обекта и основни функционални и 

композиционни параметри на обекта, както следва: 

Техническото задание не дава възможност за изготвяне на инвестиционен проект, който 

да реши окончателно проблемите, свързани с водоснабдяването на с. Гела, което да допринесе 

за подобряване на жизнения стандарт и качество на живот на населението и гостите на селото, 

развиващият се туризъм, като се подобри водоподаването и качеството на подаваната вода. В 

хода на провеждане на производството в с. Гела са налице нови инвестиционни намерения, 

които водят до увеличаване на консумацията на питейна вода, което налага промяна в обхвата 

на Техническото задание. Налице е необходимост от изграждане на нов напорен резервоар с 

обем 300 м
3
 и нов довеждащ водопровод от него до населеното място с приблизителна дължина 

1,5 км.. Въвеждането на корекции в заданието за проектиране би довело до съществено 

изменение на предмета на поръчката, което изключва възможността за изменение на договора 

за проектиране след неговото сключване. За да се избегне провеждането на допълнителна 

обществена поръчка за актуализиране на изготвения инвестиционен проект и извършването на 

промени по време на строителството, е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде 

прекратена, да бъдат извършени съответни корекции в техническото задание за проектиране и 

да бъде проведена нова обществена поръчка за проектиране, в резултат на което да се разработи 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/


                                       

2 

работен проект, който включва реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа с обща 

дължина 9,0 км, изграждане на нов напорен резервоар с приблизителен необходим обем 300 м
3
 

и нов довеждащ водопровод от напорния резервоар до населеното място с приблизителна 

дължина 1,5 км.. От съществено значение за възложителя е да е налице разработен цялостен 

работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа на с.Гела. 

Гореизложените обстоятелства обосновават извод, че са налице допълнителни дейности, 

които при обявяване на настоящото производство за възлагане на обществена поръчка не са 

включени в предмета й, с оглед на което е целесъобразно настоящото производство да бъде 

прекратено и да бъде обявена нова обществена поръчка, в която да бъдат отстранени 

констатираните несъответствия. 

 

 

/подпис и печат/ 
 

С уважение:  
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

* Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД) 

 


