
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. № ...... 2022 г.

ДО
Г-Н БОЙКО ИЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА
КАНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН СЪРВИСИС ЕООД 
гр. София, р-н Младост 3, Бл. 321А, Вх.1, ет.9, ап.40

Адрес за кореспонденция съгласно договора:
гр. София, ул. Гургулят № 28 ет.1, ап.З

Относно: Договор за обществена поръчка № Д-53-1540-170/16.10.2020 г. по Обособена 
позиция № 18: „Реконструкция на магистрален канал М-1 от Напоителна система 
„Ихтиман" от км 0+000 до км 3+557, „Напоителни системи" ЕАД - „София - клон", от 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строителен 
надзор при извършването на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения 
собственост на „Напоителни системи" ЕАД, по подмярка 4.3. „Инвестиции за развитие, 
модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи" по ПРСР 2014 - 2020, с26 обособени позиции"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗОВ,Във връзка със сключения между „Напоителни системи" ЕАД и „КАНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН СЪРВИСИС" ЕООД договор с горепосочения предмет, Ви уведомявам, че с Решение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 от 21.03.2022 г. е отказано финансиране на проекта, което ни изправя пред невъзможността за изпълнение на дейностите по договора.От датата на сключване на договора до настоящия момент са изминали повече от 12 месеца, като считаме, че отказът на УО за финансиране на проекта, наред с бързо променящата се икономическа обстановка в страната и в Европа през този период, както и непрекъснато растящите цени на строителните материали, суровини и механизация, повишаването на цените на горивата, електроенергията и разходите за труд, правят невъзможно изпълнението на договора и като цяло на инвестиционния проект.Имайки предвид посочените обстоятелства, действието на договора следва да бъде преустановено и сумите по банковите гаранции за изпълнение на договор за 
извършване на стоителен надзор при извършването на ремонтни работи на 
хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи"ЕАД, да бъдат 
възстановени в рамките на 30 (тридесет) дни.

1618 -СОФИЯ, бул. „ЦАР БОРИС ПГ №136, тел. (02) 808 50 04, (02) 808 50 01 факс: (02) 808 50 22; (02) 856 48 42 web: www.nps.bg



С оглед на горното, на основание чл. 37 от Договора и във връзка с чл. 114 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че прекратявам Договор за обществена поръчка № Д-53-1540-170/16.10.2020 г., считано от датата на получаване на настоящото уведомление, поради неосигурен финансов ресурс.
Надявам се, в бъдеще да имаме нови възможности за съвместна работа.

Приложение:

Копие от платежно нареждане за кредитен превод на стойност 604.00 лв.Гаранция за изпълнение на Договор по Обособена Позиция 18.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН Д 
„НАПОИТЕЛНИ СИ

WTOPHA
ГМИ” ЕАД

Инж. НИКОЛАЙ ЧАЛЪКОВ<

Съгласували:
Ваня Георгиева - Директор дирекция ЕПОП
Александър Петков - Директор дирекция АПНаталия Жабленска - Директор Финансова дирекция
Изготвил:
Теодор Ставрев - сътрудник дирекция ЕПО

Заличено обстоятелство на основание чл.59 от ЗЗЛД



ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (КРЕДИТЕН ПРЕВОД)

‘Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Платете на - име на получателя / Beneficiary name
Напоителни системи ЕАД

IBAN на получателя / IBAN
ВG90IORT80481 090567901

BIC на банката на получателя /
Beneficiary Bank BIC
IO R ТВ G S F

При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name
ИНВЕСТБАНКкл. ЦЕНТРАЛЕН

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / PAYMENT ORDER 
за кредитен превод 1 for credit payment

Валута /
Surrency

В G N

Сума / Amount

604.00

Основание за превод - информация за получателя / Details of Payment
СНхидрсмелиоративни26ОП

Още пояснения / Additional Details 
за ОП 18

Наредител - име / Ordering Customer
КАНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН СЪРВИСИС ЕО

IBAN на наредителя / Customer IBAN

BG04UNCR70001 5221 69006
BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC
UNCRBGSF

Платежна система / Payment System
БИСЕРА

Такси* / Taxes
2

Създател БОЙКО ПАНАЙОТОВ ИЗОВ Дата на създаване |зо.С9.2020

Дата на изпълнение |зо,09202а._ ' Валидно преди [07.10.2020 ~

Подписи: Изпратен: 30.09.2020 12:55:58

Дата на подписване Име на потребител

30.09.2020 12:55:46 БОЙКО ПАНАЙОТОВ ИЗОВ


