
                                                        
Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

 

Изх. № ДЛ009696 от 25.04.2017г. 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.193 от ЗОП 

 

 

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

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

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД 

СМОЛЯН“, открито с обява на кмета на община Смолян № 3 от 13.04.2017г., публикувана 

заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1956 - 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 9063360. 

 

 

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 преценката 

на възложителя да бъде премахнато изискването участниците да прилагат в строителната си 

дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната 

среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да имат 

издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. 

Предметът на изпълнение не се характеризира със съществена сложност и опасност от засягане 

на компонентите на околната среда, което да изисква строителните процеси да бъдат обвързани 

с допълнителните изисквания, съдържащи се в прилагането и документирането на системите за 

управление на качеството и системите или стандартите за опазване на околната среда. 

Премахването на посочените изисквания ще създаде предпоставки за участие в бъдещото 

производство на по-широк кръг лица и за стимулиране на състезателното начало и 

конкуренцията, което ще способства за предлагане на възложителя на по-добри условия и 

параметри за изпълнението на крайния продукт.  

Поръчката ще бъде предмет на повторно публикуване. 

 

/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)/ 
 

С уважение:  
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. 

– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 
 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1956
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063360

