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РЕШЕНИЕ 

№ 835/14.10.2019 г. 

На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.108, т.4 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП  

ПРЕКРАТЯВАМ 

Процедура на „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на дизелово гориво за отопление 0,001%S за нуждите на 

бюджетните звена на територията на община Белоградчик”, открита с Решение № 

800/03.10.2019 г. на Кмета на община Белоградчик и публикувана в Регистъра на 

обществени поръчки под № 936741 

Мотиви:  

С Решение № 800/03.10.2019 г. на Кмета на община Белоградчик е обявена процедура на 

„договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на дизелово гориво за отопление 0,001%S за нуждите на бюджетните звена 

на територията на община Белоградчик”. Процедурата е обявена на основание чл.79, 

ал.1, т.7 от ЗОП с оглед на това че предмет на поръчката е доставка на стока, която се 

търгува на стоковата борса, съгласно списък одобрен с ПМС №191 от 29.07.2016 изм. ДВ, 

бр.99/13.12.2016 г.  

В обявената процедура са допуснати съществени нарушения по отношение на предмета на 

поръчката и вида на стоката, която следва да бъде търгувана на стоковата борса, а именно 

„дизелово гориво за отопление 0,001%S”. Към момента на обявяване на процедурата  в 

одобреният списък по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП няма одобрен такъв  вид стока, съответстващ 

на предмета на обществената поръчка. Така установеното нарушение не може да бъде 

отстранено с последващи действия от страна на възложителя, без това да доведе до промяна 

на условията при която е обявена процедурата, а именно промяна на вида на стоката 

предмет на доставка. 

Предвид гореизложеното е налице хипотезата на чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно : 

установени са нарушения при откриването и, които не могат да бъдат отстранени без това 

да промени условията, при които е обявена процедурата. 

На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в 7 –дневен срок от влизане в сила  на настоящето 

решение, в регистъра на обществените поръчки да бъде публикувано обявление за 



възложена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването на посочената процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

На основание чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП настоящето решение да бъде публикувано в 

„Профила на купувача” в деня на неговото издаване. 

 

 

АНТОН ТРИФОНОВ 

Вр.и.д.Кмет на община Белоградчик 

Съгласно Заповед № 764/20.09.2019 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 

3от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


