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РЕШЕНИЕ 

 

№ 56/25.01.2018г. 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.8 , чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.1 във вр с чл. 66 от 

ППЗОП  и отразени резултати в Протокол №1/25.01.2018г и Доклад №1/25.01.2018г. на 

комисия, назначена със Заповед № 55/25.01.2018г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) - Възложител, оправомощен със Заповед 

№391/28.11.2017г.  на директора на ТП ДЛС Шерба за провеждане на  процедура Пряко 

договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДЛС Шерба" чрез сигнално-

охранителна техника (СОТ) за 2018 г., с включена включена доставка и монтаж на 

оборудване и авто патрулна реакция, както следва: 1. Административна сграда на ТП "ДЛС 

Шерба" с административен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и 

оръжейна в административна сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в 

к.к. Шкорпиловци, 4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на 

административен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7; 5.Обект Архив, 

находящ се в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8; 6.Обект Оръжейна, 

находящ се в Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№44/15.01.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен да проведе 

процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 
       1.Обявената с Решение №44/15.01.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

оправомощен да проведе процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на 

ТП ДЛС Шерба процедура на пряко договаряне , открита на основание чл.182, ал.1, т.5 

от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна услуга 

по охрана на обекти на ТП "ДЛС Шерба" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 

2018 г. , с включена включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, 

както следва: 1. Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: 

с.Горен чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и оръжейна в административна 

сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в к.к. Шкорпиловци, 4.Ремонтна 

работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на административен адрес: с.Горен чифлик, 

обл.Варна, ул.”Шерба” №7; 5.Обект Архив, находящ се в офис с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.Дунав №8; 6.Обект Оръжейна, находящ се в Станция „Шерба“, с.Гроздьово, 

обл.Варна. 

       2.Мотиви за прекратяване на обществената поръчка: 
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         Съгласно Протокол №1/25.01.2018г и Доклад №1/25.01.2018г. на комисия, 

назначена със Заповед № 55/25.01.2018г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, 

оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.  на директора на ТП ДЛС Шерба за 

резултатите от работата на комисията за разглеждане на оферти и провеждане на 

преговори и избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Абонаментна 

услуга по охрана на обекти на ТП "ДЛС Шерба" чрез сигнално-охранителна техника 

(СОТ) за 2018 г. , с включена включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна 

реакция, както следва: 1. Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с 

административен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и оръжейна 

в административна сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в к.к. 

Шкорпиловци, 4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на 

административен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7; 5.Обект Архив, 

находящ се в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8; 6.Обект Оръжейна, 

находящ се в Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна  е посочено, че към момента на 

провеждане на заседанието на комисията –на 25.01.2018г. от 11.00 часа , съгласно 

представеното извлечение от регистъра на постъпилите оферти , предадени с приемо – 

предавателен протокол е налице една валидно депозирана оферта. 

       Като взех предвид , че съгласно чл.66 от ППЗОП , когато се провежда процедура на 

основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, възложителят може да сключи договор само ако са 

налице най- малко трима класирани участници и след като прецених , че е обективно 

невъзможно да бъдат изпълнени законноустановените изисквания за сключване на 

договор, взех настоящото решение , че процедура пряко договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДЛС 

Шерба" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена включена 

доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва: 1. 

Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: с.Горен чифлик, 

обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и оръжейна в административна сграда офис- с.Старо 

Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в к.к. Шкорпиловци, 4.Ремонтна работилница на ТП 

ДЛС Шерба, находяща се на административен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, 

ул.”Шерба” №7; 5.Обект Архив, находящ се в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав 

№8; 6.Обект Оръжейна, находящ се в Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна  , следва 

да бъде прекратена. 
        3. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията, адрес- гр.София 

1000, бул.”Витоша” №38;Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg;Интернет адрес: 

http://www.cpc.bg 

       4.Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП 

пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от издаването му. 

       5.Настоящото решение ,на основание чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува от 

длъжностното лице при ТП ДЛС Шерба в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба в деня на 

издаването му , на адреса на преписката : https://wp.me/p82oGs-cYE. 

      6. Препис от настоящого решение да се връчи на съответните длъжностни лица от ТП 

Държавно ловно  стопанство „Шерба„ за сведение и изпълнение.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 
Изготвил:..../п/.............. 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Юрисконсулт  

https://wp.me/p82oGs-cYE

