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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Във връзка с публикувана в профила на купувача Обява № 138/ 28.01.2020 г. за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Избор  на изпълнител 

за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на 
многофамилни жилищни сгради на територията на община Белоградчик” на 

основание чл. 193 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) прекратявам възлагането на 

горепосочената обществена поръчка със следните мотиви: 

На 30.01.2020 г. в деловодството на община Белоградчик е постъпило искане за 

разяснение по обществена поръчка с предмет „Избор  на изпълнител за изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на 

многофамилни жилищни сгради на територията на община Белоградчик”, касаещо 

минимално изискване към участниците в обществената поръчка да разполагат със 

собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните 

конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника, както и с 

необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и 

сертифициране. В искането е посочено, че така заложеното изискване не е съотносимо 

към предмета на обществената поръчка. След проверка на нормативната уредба се 

установи, че така заложеното изискване касае  изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност, съгласно Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, 

подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на 

информация от регистрите, условията и реда за придобиване  на  квалификация   и 

необходимите  технически   средства  за  извършване на дейностите по обследване и 

сертифициране. 

Така заложеното изискване се явява нарушение в откриването на обществената поръчка, 

което не може да бъдат отстранено без това да промени условията, при които е обявена 

обществената поръчка. 

 

 

…(ПП)……. 

ИНЖ. БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 
 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 


