
 

                                          РЕШЕНИЕ 

                                      № ПО-05-25/20.05.2020 г. 

                                         с. Кости, общ. Царево 

 

Във връзка с открита по реда на чл. 73 от Закона за обществените поръчки 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

противопожарни мероприятия в горски територии -  държавна собственост за срок 

от 12 месеца“, предвид следните 

 

                                                   МОТИВИ: 

Процедурата е отрита с Решение № ПО-05-12/18.03.2020 г. на Директора на ТП 

„ДГС Кости“, публикувано в РОП на АОП под ID 966177. В Регистъра на обществените 

поръчки на АОП откритата процедура е заведена под № 02716-2020-0034. Обявлението 

за откритата процедура е публикувано в ОВ на Европейския съюз под № 2020/S 058-

139060. 

Срокът за получаване на оферти е 19.05.2020 г. – 17:00 часа. Видно от регистъра 

за приемане на оферти, за процедурата няма подадени оферти за участие, с оглед на 

което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 108, т. 4 и чл. 22, ал. 1, т. 8 от 

Закона за обществените поръчки,  

  

                                              НАРЕЖДАМ:  

Прекратявам откритата с мое Решение № ПО-05-12/18.03.2020г., 

публикувано в РОП на АОП под ID 966177, „открита процедура“ за възлагане на 

обществена поръчка (регистрационен номер в АОП: 02716-2020-0034), с предмет: 

„Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии -  държавна 

собственост за срок от 12 месеца“ и с прогнозна стойност от 14 500,00 (четиринадесет 

хиляди и петстотин) лева без ДДС, тъй като не е подадена нито една оферта за участие. 

Настоящото решение да се публикува в интернет страницата на ДП/ДГС в раздел 

„Профил на купувача”, а в 7-дневен срок от влизането му в сила да се публикува и 

обявление в АОП за прекратяването на процедурата (съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ 

и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

публикуването му в профила на купувача. 

 

 

 


