
РЕШЕНИЕ №З-14-34/24.01.2022 г. 
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 
с предмет: „Изграждане на нов траен горски път „Сухата чешма – Пичерово”, попадащ в 
териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково”” за допълване на оферта към сключено рамково 
споразумение №114/11.10.2017 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в 
съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие”. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т.8 от ЗОП, съгласно заповед № 224/12.07.2021г.на Директора 

на ЮЦДП-гр.Смолян, във връзка с чл.110, ал.5 , при възникнало обстоятелство по чл.110, 
ал.1, т.8 от ЗОП 
 

РЕШИХ 
 

I. ОТМЕНЯМ ВЛЯЗЛО В СИЛА МОЕ РЕШЕНИЕ № 499/03.08.2021г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : 
„Изграждане на нов траен горски път „Сухата чешма – Пичерово”, попадащ в 
териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково”” за допълване на оферта към 
сключено рамково споразумение №114/11.10.2017 г. с предмет: „Проектиране, 
авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално 
държавно предприятие”. 
 

Мотиви: Разходването на средства от фонд „Инвестиции в горите” в „Южноцентрално 
държавно предприятие – гр.Смолян”, от където се финансира гореописаната обществена 
поръчка, се извършва по нормативно определен ред , а именно на чл.170, ал.1 т.7, във връзка 
с чл.179, ал.3 от Закона за горите и утвърдени със Заповед № 35/30.01.2018 г. на Директора 
на ЮЦДП- гр. Смолян „Вътрешни правила за планиране и контрол при разходването на 
средства от фонд „Инвестиции в горите” за „Проектиране, авторски надзор и строителство в 
съответствие с нуждите на ЮЦДП”. В срока на действие на рамково споразумение  
№114/11.10.2017 г. сключено по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски 
надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно 
предприятие, включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни 
горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, 
авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и 3. 
проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. 
изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП”, изтекло на 
11.10.2021 г., средства за осъществяване на предмета на обществената поръчка по 
гореуказания ред, не са отпуснати, поради което е налице невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 
предвиди, регламентирано изрично в чл.110, ал.5 , при възникнало обстоятелство по чл.110, 
ал.1, т.8 от ЗОП 
 II. РЕШЕНИЕТО да бъде изпратено ГП”ДЗЗД” и да бъде публикувано в електронната преписка на 

поръчката в профила на купувача . 

Електронен адрес на преписката за процедурата в профила на купувача:  

https://ucdp-smolian.com/bg/1626346514.html 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващи от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията, адрес: ПК 1000, гр. София, бул. „Витоша” № 18; e-mail: 

cpcadmin@cpc.bg; интернет адрес: http://cpc.bg. Жалбата се подава се подава в 10-дневен срок от 

получаване на решението, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б.”а” от ЗОП. 

 
ДИРЕКТОР  НА  
ТП „ДГС- МИХАЛКОВО”……………/п*/…………  
                                                  /инж.Али Чолаков/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
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