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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2024/12.06.2017г. 

 

за прекратяване на открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

„Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВЗЗ по обособени позиции", открита с 

Решение №2024/04.05.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, публикувана под № 00055-

2017-0004 в Регистъра на обществените поръчки, в частта за обособени позиции: 

- № 4: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места”; 

     - № 5: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места”. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 и т. 9 

от Зaкона за обществени поръчки (ЗОП): 

I. Прекратявам горецитираната обществена поръчка в частта за обособена 

позиция № 4: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места” на 

основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. 

Съгласно разпоредбата  на 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП наличието на необходимост от 

съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на 

заинтересованите лица, е основание за прекратяването ѝ. 

Мотиви: В документацията за възлагане на обществената поръчка, одобрена на 

основание  чл. 22, ал. 2 от ЗОП с Решение № 2024/04.05.2017г. за откриване на 

процедурата, е наложително да се направят съществени изменения в Техническите 

спецификации, които ще променят условията на поръчката в сравнение с 

предварително обявените от възложителя. Измененията се налагат след прецизиране на 

нуждите на ДА ДРВВЗ от моторни превозни средства (МПС) и са в рамките на 

оперативната самостоятелност на Агенцията в качеството ѝ на публичен възложител. 

Промените имат за цел постигането на по-ниски бюджетни разходи за ДА ДРВВЗ в 

бъдещ период чрез организиране и провеждане на нова процедура за възлагане на 

обществена поръчка  за доставка на МПС, които биха променили и кръга на 

заинтересованите лица. 

Предвид невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат 

направени по реда на ЗОП чрез решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация, поради изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, се 

налага прекратяване на процедурата в частта за обособена позиция № 4 на основание 

110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. 

II. Прекратявам обществената поръчка в частта за обособена позиция № 5: 

„Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места” на основание чл. 

110, ал. 1, т. 8 от ЗОП поради отпадане необходимостта от провеждане на процедурата 

или от възлагане на договора и това отпадане е в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата, която промяна е настъпила по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди при откриване на обществената поръчка. 

Мотиви: Целта на провежданата процедура е да се сключи договор, който 

удовлетворява нуждите на ДА ДРВВЗ от МПС по обособена позиция № 5 и то по 



начин, осигуряващ ефективност на разходваните средства. Настъпилата промяна е 

съществена т.е. води до отпадане на необходимостта от възлагане не само в рамките на 

първоначално обявения обхват на поръчката за позиция № 5, а принципно, и тази 

съществена промяна е възникнала по обективни за ДА ДРВВЗ обстоятелства след 

анализиране на бюджетните средства към настоящия момент, доколкото състоянието 

им не е било известно към момента на откриване на поръчката. В тази връзка 

настъпването на съществена промяната, състояща се в липса на необходимост от 

възлагане на поръчката в тази ѝ част, е законово основание за прекратяването на 

обособена позиция № 5 на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 

участниците по съответните позиции в тридневен срок от издаването му, като в същия 

ден да се публикува в електронната преписка на процедурата в профила на купувача на 

електронен адрес: http: //www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-

porchki/dostavka-na-mps-za-nuzhdite-na-da-drvvz-po-obosobeni-poziczii/. 

IV. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

решението, в Агенцията за обществените поръчки и ,,Официалния вестник“ на ЕС да 

бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което 

да бъде отразено прекратяването.  

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

получаването му. 

 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ ……………..П……………… 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


