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ОБЩИНА СМОЛЯН 
ОБЛАСТ СМОЛЯН

гр. СМОЛЯН, п.код 4700 Ъ О Б Щ Е Н И Е

от ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. България № 
12, ид. № 000615118, представлявана от Николай Тодоров Мелемов -  кмет на общината, тел.: 
0301 / 67667, факс: 0301 / 62426, e-mail: obshtina smolyan@abv.bg

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V 
от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 
/две/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни 
и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена 
позиция № 2 -  Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, 
битова и дъждовна канализация по ул. И. Р. Славейков от о.пи 2061-20м до о.т. 43+1 Ом и 
подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на 
дейностите по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура" с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция -  България" 2007 -  2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, 
Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната 
среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на икономиката, 
конкурентоспособността и корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество 
„Гърция -  България“ 2007 -  2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, която обществена поръчка е открита с решение № 1 от 
16.01.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в 
Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 
идентификационен номер 00092-2015-0001.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получено искане за удължаване на срока за подаване на оферти в 
процедура с горепосочения предмет, заведено в деловодната система на община Смолян с вх. 
№ ДЛ007505 от 20.02.2015г„ с настоящото съобщение уведомявам заинтересованите лица, че 
не са налице основания за удължаване на обявените срокове в процедурата.

С уважение:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

СМОЛЯН

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура “  с 
акроним DRAINAGE по Програма „ Европейско териториално сътрудничество „ Гърция -  България “  2007 -  2013 ", Приоритетна ос 
1: Качество на живот. Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, 
Бенефициент: община Смолян. Договор №  В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който 
проект се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция -  България“ 
2007 -  2013 " ,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа 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.___________________________________________________________________________________
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