
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - СОФИЯ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр.СЛИВЕН 
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Р Е Ш Е Н И Е №РД-10-286/ 
Гр. Карнобат, 13.09.2018 г. 

 

Ha ocнование чл.22, ал.2, т.8 във връзка с чл. 110, ал.1 т.8, предложение 

първо от Закона за обществените поръчки,  във връзка с  получено писмо от 

директора на ВиК ЕАД Бургас, изх. № К-2525-1/ 30.08.2019 г., входирано в 

деловодната система на ТП ДГС Карнобат с вх.№ № ПО-00-86/1/02.09.2019 г.,  

 

I. ПРЕКРАТЯВАМ 

 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с 

предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, 

пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца, прогнозна стойност - 

3200 лв. с място на изпълнение: административна сграда на ТП ДГС Карнобат и 

стопански двор в гр.Карнобат, ул. „Москва” №1 и административна сграда на ТП 

ДГС Карнобат и стопански двор в с.Садово, община Сунгурларе, публикувано в 

регистъра на АОП с УИН 930497, идентификационен номер на процедурата 

02716-2019-0118,  

                                           II.  МОТИВИ за прекратяване на процедурата: 

 

С писмо изх. № ПО-09-87/1//08.07.2019 година на Директора на ЮИДП 

Сливен ми е възложено, в качеството ми на директор на ТП ДГС Карнобат при 

ЮИДП Сливен да организирам и проведа обществена поръчка по реда на чл.182, 

ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б „в” от ЗОП, както и да сключа договор с 

предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, 

пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца, прогнозна стойност - 

3200 лв. с място на изпълнение: административна сграда на ТП ДГС Карнобат и 

стопански двор в гр.Карнобат, ул. „Москва” №1 и административна сграда на ТП 

ДГС Карнобат и стопански двор в с.Садово, община Сунгурларе. С решение 

№ПО-00-84/28.08.2019 г.  за нуждите на представляваното от мен предприятие бе 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с 

посочения по-горе предмет.  

На 29.08.2019 г. уведомих писмено директора на ВиК ЕАД Бургас за 

взетото от мен Решение с писмо наш изх.№ По-00-86 от 29.08.2019 г. На 

02.09.2019 г. получих отговор на описаното по-горе писмо с вх.№ ПО-00-

86/1/02.09.2019 г., с което същия ме уведомява, че тъй като е налице специален ред 

за регулиране на взаимоотношенията относно ползване на ВиК системи е налице 

неприложимост на правилата, уредени в ЗОП: „...още повече, нашите типови 

договори за предоставяне на В и К услуги са безсрочни, което е в съществено 

противоречие с разпоредбата на чл.113, ал. 4 от ЗОП...”  Отделно от това 

със същото писмо ни уведомяват, че ако желаем да сключим безсрочен договор 

следва да предоставим редица документи, включително и скица, съгласувана с 

ВиК ЕАД, Бургас и др. документи.  



Тъй като и към настоящия момент административна сграда на ТП ДГС 

Карнобат и стопански двор в гр.Карнобат, ул. „Москва” №1 и административна 

сграда на ТП ДГС Карнобат и стопански двор в с.Садово, община Сунгурларе 

ползват  услугите на ВиК ЕАД, Бургас, считам че подписването на нов договор ще 

доведе единствено до допълнителен разход на време и средства, поради което на 

основание чл. 110, ал.1 т.8, предложение първо от Закона за обществените 

поръчки, прекратявам описаната по-горе процедура 

III. Настоящото решение да се изпрати на ВиК ЕАД, Бургас и да се 

публикува на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3387. 

IV. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита 

на конкуренцията по реда на ЗОП. 

 

                                             Директор ТП „ДГС Карнобат:.............*П.......................... 

                                                   (инж. Светлин Водев) 

 

 

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 
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