
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0026

№ РД 24 - от ..Ф .Ъ .Й Й .:... 2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във 
връзка с чл.110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново”, открита с 
Решение № РД 24 -  67 от 06.06.2019 г., обявление с ГО № 915332, публикувано в електронната 
страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019-0026 на 
поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 2019/S 110-267397 от 
10.06.2019 г., и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnoуо.bg/bg/profil-na-kupuvacha/682, е прогнозна стойност 2 571 421.63 лева без ДДС

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов, е публичен възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062/619 231; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/564
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II. 1. Обект на поръчката - Услуги
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Закриване и 

рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище е. Шереметя, Община Велико 
Търново”

11.3. Кратко описание на поръчката: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови 
отпадъци в землището на с. Шереметя, Община Велико Търново.

Рекултивацията на депото ще се извърши на два етапа - техническа и биологична 
рекултивация. Техническата и биологичната рекултивация включват дейностите, посочени в 
техническото задание.

11.4. Основен CPV код: 45112350
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24 -  67 от 06.06.2019 г.на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0026
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IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява 
процедурата, когато са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, 
които биха променили кръга на заинтересованите лица“.

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение № РД 24 -  67 от 06.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 

процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община 
Велико Търново”.

В обявената документация е допусната съществена грешка в Количествената сметка 
(Приложение 1), налагаща изменение на условията, а именно: поради отказ за финансиране от 
страна на финансиращия орган на дейност, посочена в позиция 6.4.3 (система за факелно изгаряне 
на биогаз) от Количествената сметка, същата следва да отпадне. Това води до необходимост от 
промяна на съществуващата информация в количествената сметка към инвестиционния проект, 
респ. в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 
Това би било в нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 10 от ЗОП, според която „С обявлението 
за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите 
не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица“.

В законоустановения срок съгласно чл. 33 от ЗОП са постъпили множество въпроси по 
документацията за участие, които изискват преразглеждане и коригиране на заложени 
изисквания. Предвид факта, че е неприложим чл. 100, ал. 3 от ЗОП, поради изтичането на срока, 
следва да се пристъпи към прекратяване на така обявената поръчка и след отстраняване на 
допуснатата грешка и отразяване на пропуските, същата да бъде обявена отново.

Във връзка с горното Възложителят взема настоящото решение за прекратяване на 
процедурата на основание чл.110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: необходими са съществени 
промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на 
заинтересованите лица.

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/682.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя. “

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО^Щ НС

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор дирекци^ОП

Грета Маринова 
Юрисконсулт в дирекция 011
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