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РЕШЕНИЕ 

№РД-10-186/31.03.2020г. 
 

 

На основание чл.22,ал.1,т.8,чл.110,ал.1,т.5 и т.9,във връзка с чл.108,т.4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №РД-10-146/06.03.2020г. на 

Възложителя Директора на ТП ДГС Стара Загора за откриване на процедура за възлагане 

на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Възлагане на услуга по 

обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на 

противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани 

ивици“,за която е публикувано обявление с ID на документа 963706 от 06.03.2020г. 

 

                                                           Р Е Ш И Х : 

 

I. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с 

предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на 

пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане 

на минерализовани ивици“ за която е публикувано обявление с ID на документа 963706 от 

06.03.2020г. 

 

МОТИВИ: Установени са нарушения при откриването на процедурата,които не могат да 

бъдат отстранени без това да промени условията,при които е обявена процедурата.Срокът 

за промяна на обявените условия съгласно чл.179,ал.1 от ЗОП е изтекъл. 

Възложителят е констатирал несъотвествия и неточности,които налагат промяна в 

първоначалната информация,подадена от Възложителя.В публикуваното обявление 

липсват страници 2,4 и 6,а в решението за откриване на процедурата не са прикачени 

страници 2 и 4.Отделно от това в Раздел II.2.7. от обявлението е посочено че 

продължителността на поръчката е до 30.07.2020г. ,а техническите спецификации за 

Обособени позиции 1 и 2 е посочен срок 30.06.2020г. 

 

Съгласно разпоредбите на закона,основанията за прекратяване на процедура за възлагане 

на обществена поръчка са изчерпателно посочени в чл.110,ал.1,т.1-т.9 от ЗОП,като 

прилагането на нормата на чл.110,ал.1,т.5 и т.9 от ЗОП са обосновава при наличните 

предпоставки за това.В преценка на Възложителя е да прекрати провежданата процедура 

при спазване на посочените законови условия. 

Съгласно чл.179,ал.1 от ЗОП,Възложителят може да направи промени в обявлението и/или 

документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на 

заинтересовано лице,направено в срок до 3 (три) дни от публикуване на обавлението за 

обществена поръчка.Решението и обявлението по процедурата са публикувани на 
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06.03.2020г.,като срокът за промяна е изтекъл.Предвид факта,че преклузивния срок за 

поправка на документацията е изтекъл,е невъзможно да се публикува решение за промяна 

в съотвествие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и единствената законова възможност за 

Възложителя е да прекрати процедурата. 

 

II. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, със следните МОТИВИ: 

Закъснение изпълнението на акта би довело до значителна или трудно поправима вреда за 

Възложителя, а именно невъзможност за изпълнение на услугите предмет на процедурата 

в нормативно определения срок за това,а именно 31.07.2020г. Услугите които са предмет 

на процедурата по съществото си представляват противопожарни мерки и от тяхното 

своевременно изпълнение зависи опазването на горските територии от пожари. На 

основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително 

изпълнение може да бъде обжалвано чрез Директора на ТП ДГС „Стара Загора” пред 

Административен съд гр.Стара Загора в тридневен срок от съобщаването му, независимо 

дали административният акт е бил оспорен.   

 

ІІІ. На основание чл.26,ал.1,т.2 от ЗОП нареждам да бъде изпратено до РОП обявление за 

възлагане на поръчка в срок до 7 (седем) дни от влизането в сила на решението за 

прекратяване на процедурата,в което да бъде отразено настоящото решение за 

прекратяване на процедурата. 

 

IV.На основание чл.36а,ал.1,т.3 от ЗОП нареждам настоящото решение да бъде 

публикувано в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на адрес: 

https://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/procedures. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

в 10-дневен срок от датата на публикуването му в РОП и профила на купувача по реда на 

чл.196 и сл. от ЗОП. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: (П) заличен съгласно             

Регламент ЕС679/2016 

              /инж. Иван Чергеланов/ 

   

 


