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Изх. № ДЛ000550/22.07.2020 г. 
 

До: 
 

 

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД  

(ЕИК: 204076499) 

адреси: гр. София 1172, район Изгрев, жк Дианабад, бл. 5, вх. А, ет. 5, ап. 11,  

гр. София 1113, жк Изток, ул. Николай Хайтов № 2 Г, ет.2, офис 2 Г;  

електронна поща: office@rctrend.bg 
 

 

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД  

(ЕИК: 121309392) 

адрес: гр. София 1000, район Оборище, ул. Искър № 54, ет. 2, ап. 5; 

факс: 02/9836056; електронна поща: headoffice@alpharesearch.bg  
 

 

ФОНДАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ“  

(ЕИК:115341414) 

адрес: гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. Руски № 139, ет.3;  

факс: 032/625754; електронна поща: liyana.adjarova@eap-save.eu 
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.193 от ЗОП 

 

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

на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ – чрез събиране на оферти с обява, с 

предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО 

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С 

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 -

2020 г.“, открита с обява на възложителя № 1 от 28.02.2020 г., публикувана заедно с цялата 

документация в профила на купувача на интернет адрес: – 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2973, 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 9096744 

 

 

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 

необходимостта от извършване на съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица, както следва: 
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Обществената поръчка е проведена в изпълнение на дейностите по проект № 

BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община 

Смолян“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Съгласно одобреното от възложителя техническо задание условията за изпълнение на 

основните дейности и поддейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са 

определени, както следва: 

Проучването за нагласите на домакинствата за участие в проекта, адресиращ 

замърсяването от битовото отопление, следва да бъде на база подробно проучване на 

територията на гр. Смолян и определяне на броя на домакинствата, които се отопляват на 

дърва и въглища. 

Проучването следва да обхване не по-малко от 4000 домакинства, в това число не по-

малко от 2000 заинтересовани лица над 18 години. Резултатите от проучването ще 

подпомогнат изпълнението на проекта, като с тях ще се осигури информация за вида на 

използваното гориво от домакинствата, както и техническите и финансовите параметри, при 

които същите имат нагласа за участие в бъдещи дейности, свързани с намаляване на 

замърсяването от битовия сектор. Въз основа на проучването следва да се извърши и актуално 

картиране (обработка и анализ на данните от въпросника, като същите следва да бъдат и 

пространствено разположени върху карта на гр. Смолян, така че да се получи актуална, 

комплексна, електронна географска карта) на източниците на замърсяване по верифицираните 

данни от проучването.  

Проведеното проучване ще предостави актуална информация за това дали и при какви 

условия гражданите на град Смолян, които се отопляват на дърва и въглища, биха заменили 

отоплителните си устройства на твърдо гориво, както и с каква алтернативна форма на 

отопление (съгласно допустимите мерки по настоящата процедура). 

Въз основа на получените резултати следва да се изготви аналитичен доклад. 

Въз основа на проучването следва да се извърши актуално картиране (обработка и 

анализ на данните от въпросника, като същите следва да бъдат пространствено разположени 

върху карта на гр. Смолян, така че да се получи съвременна актуална, комплексна, географска 

система) на източниците на замърсяване по верифицираните данни от проучването. 

Резултат от изпълнението на дейностите по поръчката:  

Изпълнителя следва да представи: 

 Доклад от проведено проучване на нагласите на населението; и 

 Разработена актуална електронна географска карта. 

Причините, които налагат прекратяването на обществената поръчка, са свързани със 

следното: 

В резултат на проведени работни срещи с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014 – 2020 г. се установи, че в обхвата на интервенция на дейностите по проекта 

(проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Община Смолян“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството 

на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 
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въздух“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) може да бъде 

включена територията не само на град Смолян, а на цялата община Смолян, като финансовият 

ресурс в рамките на проекта може да бъде използван с цел да бъдат заменени настоящите 

неефективни, замърсяващи форми на отопление с алтернативни, високоефективни съвременни 

такива не само в град Смолян, а във всички населени места на територията на община Смолян. 

Посоченото обстоятелство налага проучването за нагласите на домакинствата за участие в 

проекта, адресиращ замърсяването от битовото отопление, да бъде на база подробно проучване 

на територията на цялата община Смолян, а не само на територията на град Смолян. Промяната 

на обема на проучването на нагласите на населението е свързана с промяна на обхвата и на 

съпътстващите дейности, в това число: въз основа на проучването следва да се извърши актуално 

картиране (обработка и анализ на данните от въпросника, като същите следва да бъдат 

пространствено разположени върху карта на община Смолян, а не само на град Смолян, така че 

да се получи съвременна актуална, комплексна, географска система) на източниците на 

замърсяване по верифицираните данни от проучването.  

Наред с промяната на обхвата на изпълнението на дейностите по поръчката е необходимо 

в условията за изпълнение да се включат клаузи, които с цел защита интереса на възложителя да 

регламентират по-подробно форматите, в които резултатите от изпълнението на основните 

дейности следва да бъдат предоставени на възложителя. Посочените предвиждания следва да 

гарантират възможностите за реално използване от възложителя на продуктите от изпълнението 

на дейностите по поръчката, без да е необходимо провеждането на допълнителни обществени 

поръчки и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за снабдяване със софтуерни продукти. 

Посочените съществени изменения на условията на поръчката не могат да бъдат 

постигнати с последващо изменение на договора за изпълнение на обявената обществена 

поръчка на основание чл.116, ал.1 от ЗОП. 

С цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и възлагане 

на обществената поръчка в съответствие произтичащите от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) принципи считам, че е целесъобразно настоящото производство да 

бъде прекратено и да бъде обявена нова обществена поръчка. 

 

Налице са положени подпис и печат от възложителя,  

като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 

С уважение:  
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
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