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гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, п.к. 4241, тел. 03052/2196, факс 03052/2073 

www.dlskormisosh.ucdp-smolian.com.        e-mail: dlskormisosh@ucdp-smolian.com 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   № 241/20.07.2020 год. 
 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, ал. 5, чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки и във връзка с Открита процедура по реда на Закона за обществените 
поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Следгаранционно сервизно и 
техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, 
машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване /в т. ч. 
трактори, булдозери, багери, багер – товарачи, снегорини и др./, включително доставка на 
резервни части и консумативи за машини, собственост на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, 
стопанисвани от ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок до 24 месеца”, открита с мое Решение 
№  188/26.05.2020 год. и изменена с Решение №  221/30.06.2020 год. 

 
Р Е Ш И Х : 

 
            I. ПРЕКРАТЯВАМ Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за 
възлагане на обществена поръчка с предмет : „Следгаранционно сервизно и техническо 
обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за 
извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване /в т. ч. трактори, 
булдозери, багери, багер – товарачи, снегорини и др./, включително доставка на резервни части и 
консумативи за машини, собственост на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДЛС 
„Кормисош” – гр. Лъки, за срок до 24 месеца”. 
 
            МОТИВИ : С мое Решение № 188/26.05.2020 год. е открита Открита процедура по реда на 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Следгаранционно сервизно и техническо 
обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за 
извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване /в т. ч. трактори, 
булдозери, багери, багер – товарачи, снегорини и др./, включително доставка на резервни части и 
консумативи за машини, собственост на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДЛС 
„Кормисош” – гр. Лъки, за срок до 24 месеца”. 
            Съгласно Докладна записка с Вх. №  1787 от 20.07.2020 год. на Иванка Кюлеханова - 
„Деловодител и човешки ресурси” на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, видно от Регистъра за 
подадените оферти в определения срок за подаване на оферти или заявления за участие в обявената 
процедура с горепосоченият предмет, а именно до 17:00 часа на 17.07.2020 год. не е постъпила нито 
една оферта или заявление за участие.  
      
            Предвид изложеното и на основание чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 
1, т. 8 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, считам, че са налице предпоставките за 
прекратяване на горецитираната обществена поръчка. 
 

           II. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване : Комисия зя зящита на 

конкуренцията, с адрес : гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18, ел. поща : cpcadmin@cpc.bg, интернет 

адрес : www.cpc.bg. 
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            III. Срок за подаване на жалби : 10 /десет/ дневен срок от получаване на настоящото решение 

за прекратяване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 

7 от ЗОП. Съгласно чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до Комисия за защита на конкуренцията се подава с 

копие до Възложителя - Директор  на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки. 

            IV. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се публикува в профила 

на купувача към електронната преписка на поръчката на следния адрес : http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4608 

 

 
 
инж. Динко Господинов……….П*…………….. 

  Директор  на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки 
                         
 
           * Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от Закона за 
обществените поръчки. 

 
                         
 
 
 
 
 


