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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88/09.02.2017 г. 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание 

 
На основание чл. 110, ал. 1 , т. 5, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и във връзка с 

Решение № 62 от 26.01.2017 г. за откриване на обществена поръчка за избор на 

изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Осъществяване на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за енергийна ефективност 

на седем многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020” по три 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ул. „Христо Смирненски” № 5, ул. „Васил 

Левски” № 1 и бул. „Съединение” № 11; Обособена позиция № 2 – бул. „Съединение” № 7 

и бул. „Съединение” № 9; Обособена позиция № 3 – ул. „Стара планина” № 1 и ул. „Стара 

планина” № 4, вписано в регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00287-

2017-0003. 

 

Р Е Ш И Х: 

 

Прекратявам обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично 

състезание, открита с Решение № 62 от 26.01.2017 г. с предмет: „Осъществяване на 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за енергийна 

ефективност на седем многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик по ОПРР 2014-

2020” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ул. „Христо Смирненски” № 5, 

ул. „Васил Левски” № 1 и бул. „Съединение” № 11; Обособена позиция № 2 – бул. 

„Съединение” № 7 и бул. „Съединение” № 9; Обособена позиция № 3 – ул. „Стара 

планина” № 1 и ул. „Стара планина” № 4 на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради 

наличие на нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: 

 

Мотиви за прекратяване:  

Обществената поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание е открита 

с Решение № 62 от 26.01.2017 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 

същата дата. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, решението и обявлението за 

процедурата са публикувани и в профила на купувача на община Белоградчик – 

www.belogradchik.bg. Ведно с решението и обявлението в профила на купувача е качена и 

документацията за обществената поръчка. Към датата на публикуване на решението и 

обявлението на профила на купувача не са били достъпни два от задължителните 

документа по чл. 31, ал. 1 от ЗОП, а именно – указания за подготовка на офертата и проект 

на договор. С непредоставяне на публичен достъп до всички документи по обществената 

поръчка е нарушен един от основните принципи на ЗОП, а именно осигуряване на 

публичност и прозрачност, регламентиран по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Горепосоченото е констатирано в становище на АОП за осъществен контрол по чл. 

232 от ЗОП. В същото е констатирано, че при преглед на документите за обществената 

поръчка, качени на профила на купувача към дата 02.02.2017 г. в преписката няма „проект 

на договор” и „изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите”. 

 

 

http://www.belogradchik.bg/


 

 

Настоящото решение да се публикува в профила на купувача на официалната интернет 

страница на община Белоградчик, с цел да се уведомят заинтересованите лица. 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за 

защита на конкуренцията в 10 – дневен срок от получаването му. 

 
 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД)/ 

 

БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


