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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 267/13.07.2020 год. 

 
 

 

      На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във 

връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП и Доклад вх.№ 2276/13.07.2020 г. при ТП ДЛС Шерба от 

инж.Радослав Радев –зам.дирекор  при ТП ДЛС Шерба, във вр с откритата процедура с  

Решение №249 от 09.06.2020. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба по заместване, съгласно 

Заповед №О-225/01.06.2020г на директора на СИДП ДП Шумен- открита процедура с 

предмет  „Доставка и монтаж на мебели за Голям ловен дом в станция „Шерба“, 

съгласно техническа спецификация“, обявена в Регистъра на обществените поръчки с 

номер на преписката 02711-2020-0107 от 09.06.2020г ,  публикувана на профила на купувача 

на ТП ДЛС Шерба  на адрес: https://wp.me/p82oGs-dDk  и   обявление  в ОВ на ЕС № 2020/S 

113-273721 , с пронозна стойност на поръчката- 70 000 лева без ДДС 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

          1.Открита процедура  за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: 

„Доставка и монтаж на мебели за Голям ловен дом в станция „Шерба“, съгласно 

техническа спецификация“ , открита с Решение №249 от 09.06.2020. на зам.директора на 

ТП ДЛС Шерба по заместване, съгласно Заповед №О-225/01.06.2020г на директора на 

СИДП ДП Шумен 

Мотиви: 

Правно основание: чл.110, ал.1, т.8 , предложение  трето от ЗОП; 

Фактическо основание : налице е обективна невъзможност за осигуряване на 

финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди. 

При определяне стойността на обществената  поръчка и в условията на 

документацията е предвидено, че средствата за финансиране изпълнението на поръчката 

ще бъдат  от стопанската дейност на ТП Държавно ловно стопанство Шерба. 

 Основната икономическа дейност на ТП Държавно ловно стопанство Шерба  е 

дърводобив, като от  продажбата на дървесина постъпват основни средства за издръжка 

на поделението. 

С писмо  рег. инд. № И-543/01.07.2020 г. на Свилоцел ЕАД , ТП Държавно ловно 

стопанство Шерба е уведомено , че поради форсмажорни обстоятелства -  възникнала 

тежка авария  в завода на 29.06.2020г се спира производствената дейност на дружеството 

за неопределен срок. 
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Предвид последното и с оглед обстоятелството , че Свилоза ЕАД е основен 

контрагент на купувачите на дървесина на ТП  ДЛС Шерба, след извършен анализ на 

предвидения  дърводобив и реализация на дървесина е установено, че финансовата 

стабилност на ТП ДЛС Шерба ще бъде сериозно затруднена , което ще доведе до 

невъзможност за извършване на  плащания при възлагане на поръчката с посочения 

предмет. 

Посоченото обстоятелство води до невъзможност за осигуряване на планираното 

финансиране на обществената поръчка. Същото е обусловено от  причини, които  

възложителят не е могъл да предвиди при откриване на обществената поръчка. 

 
        2. На основание чл.36а, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да 

се публикува в профила на купувача в преписката на процедурата на адрес: 

https://wp.me/p82oGs-dDk, в деня на издаването му съгласно чл.24, ал.1, т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки с цел да се уведомят всички заинтересовани 
лица – потенцилни участници в процедурата. 

  

        3. На основание чл.26, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки в седем дневен 

срок от влизане в сила на настоящото решение да изпрати за публикуване в Регистъра на 

обществените поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз обявление за 

невъзлагане на поръчка.  

 

         4.Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото 

решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от публикуването му на профила 

на купувача, пред Комисията за защита на конкуренцията.  

 

        5. 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 

         

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ (подписано и заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 
ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 
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