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Изх. № ДЛ009696 от 01.12.2017 г. 
 
 

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 покана до определени лица, с предмет: Осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството на следните обекти: Реконструкция на ул. 
Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 
до о.т.2250, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; 
Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; Рехабилитация и 
ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. 
Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до хотел 
„Смолян“/ , гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. 
Смолян /зад общината/; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; Изграждане на пешеходна 
връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; Изграждане и 
възстановяване на детскатa площадка над автогарата в гр. Смолян, по проект „Ремонт и 
рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване 
на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., открито с покана на кмета на община Смолян с изх. 
№ ДЛ008656/15.09.2017г. за представяне на оферта за участие в производство за възлагане на 
обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с 
чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), публикувана заедно с цялата 
документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2106  
 

 
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 отказа за 
внасянето на оферта от лицето, до което е изпратена поканата - ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ с БУЛСТАТ: 176732687, който отказ е мотивиран от следното: 

Поканеното обединение ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ е създадено с Договор от 
30.07.2014г., сключен между „БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС“ ЕООД с ЕИК: 201955104, „С ЕНД С 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК: 175355233, „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с ЕИК: 200580377 и 
„ЦЕИС“ ЕООД с ЕИК: 106070693, който договор има за предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, ПО ПРОЕКТ 
„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ 
ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. В подписания договор за създаване на 
обединение са договорени разпределение на ангажиментите между съдружниците по видовете 
дейности, както следва: „БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС” ЕООД - проектиране по части, както 
следва:  ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА“, ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ и ЧАСТ „ВиК“; „ С ЕНД С 
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ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - проектиране по части, както следва:  ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“; 
„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД - проектиране по части, както следва:  ЧАСТ „ПЪТНА“, в това 
число „ВОД“, „ПБЗ“, „КОНСТУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ и „ОД“; 
„ЦЕИС“ ЕООД - проектиране по части, както следва:  ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ и ЧАСТ 
„ЛАНДШАФТ“, както и солидарна отговорност между съдружниците в обединението. В 
резултат на участието на обединението в процедура на община Смолян за възлагане на 
обществена поръчка с горепосочения предмет същото е определено за изпълнител по Обособена 
позиция № 1:  „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция, 
благоустрояване, обновяване и подобряване на физическата среда на зони за обществен отдих, 
улици, надлези, пешеходни алеи, детски площадки и дворни пространства на територията на град 
Смолян”, като с община Смолян е сключен Договор № ПНО-ОП-14.11-9. При изпълнението на 
договора за обществена поръчка от съдружника в обединението - „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с 
ЕИК: 200580377, не са осъществявани дейности по проектиране, но с оглед носената солидарна 
отговорност от съдружниците в обединението за цялостното изпълнение на предмета на 
поръчката е извършена замяна в проектантския екип и дейностите по проектиране по части, 
както следва:  ЧАСТ „ПЪТНА“, в това число „ВОД“, „ПБЗ“, „КОНСТУКТИВНА НА 
ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ и „ОД“, са изпълнени изцяло от „ЦЕИС“ ЕООД.  
 Отказът на ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ да внесе оферта е мотивиран от 
обстоятелствата, че от една страна съдружникът в обединението - „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД с 
ЕИК: 200580377, няма каквото и да било участие в изпълнението на предмета на договора за 
изготвяне на работни инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция, благоустрояване, 
обновяване и подобряване на физическата среда на зони за обществен отдих, улици, надлези, 
пешеходни алеи, детски площадки и дворни пространства на територията на град Смолян (което 
е видно и при проверка на проектантите, които са изготвили посочените инвестиционните 
проекти, удостоверено със съответни положени подписи и печати), както и каквито и да било 
права във връзка с осъществяването на авторски надзор по време на строителството, което се 
изпълнява съгласно изготвените от ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ инвестиционни 
проекти, а от друга страна към настоящия момент срокът на действие на договора за създаване на 
ДЗЗД „ИНФРА БИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ е изтекъл, тъй като обединението е създадено 
единствено за постигане на целта по изготвяне на инвестиционни проекти, като в предметът му 
на дейност не е включено осъществяване на последващи дейности, в това число и авторски 
надзор по време на строителството. 
 Гореизложените обстоятелства обосновават извод, че са налице пречки за провеждане и 
завършване на производството със сключване на договор, което налага то да бъде прекратено. 

 
 

/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) 


