
 

                                          РЕШЕНИЕ 

                                      № ПО-05-22/05.05.2020 г. 

                                         с. Кости, общ. Царево 

 

Във връзка с откритата по реда на чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „в“ от Закона за обществените поръчки процедура „пряко договаряне“ с предмет: 

„Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ и предвид следните 

  

                                                   МОТИВИ: 

Процедурата е отрита с Решение № ПО-05-14/23.03.2020 г. на Директора на ТП 

„ДГС Кости“, публикувано в РОП на АОП под ID 967518. В Регистъра на обществените 

поръчки на АОП процедурата „пряко договаряне“ е заведена под № 02716-2020-0039. В 

деня на публикуване на решението в РОП – 23.03.2020 г., до „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕАД – гр. Бургас, което има изключителни права за изпълнение на 

поръчката, е изпратено уведомление за представяне на проект на договор за обсъждане 

с изх. № ПО-05-16/23.03.2020 г. Уведомлението подписано с електронния подпис на 

Възложителя и е изпратено на електронната поща на дружеството в същия ден. 

Поканеният участник - „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. Бургас в 30-

дневния срок след изтичане на десет дневния срок за обжалване на решението за 

откриване на процедурата, не е подал оферта, заявление за участие или проект на 

договор за обсъждане, нито се е явил за преговори за сключване на договор, с оглед на 

което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 108, т. 4 от Закона за 

обществените поръчки, 

  

                                              НАРЕЖДАМ:  

Прекратявам откритата с мое Решение № ПО-05-14/23.03.2020 г., публикувано 

в РОП на АОП под ID 967518, процедура за възлагане на обществена поръчка 

(регистрационен номер в АОП: 02716-2019-0039) чрез „пряко договаряне“, с предмет: 

„Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“, тъй като поканеният и 

притежаващ изключителните права за изпълнение на процедурата участник 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. Бургас, не е подал оферта, заявление за 

участие или проект на договор за обсъждане, нито се е явил за преговори за сключване 

на договор. 

 

 


