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Информационен  центьр -07053/2323 

РЕШЕНИЕ  

№  	~ 	i~J: 22:..гог1 г. 

на  кмета  на  община  Кочериново  

на  основание  чл.22, ал.1, т.8 и  чл. 110, ал.1, т. 9 от  Закона  за  обществените  
поръчки  (ЗОП) 

РЕШИХ: 

1. 	Прекратявам  процедура  за  обществена  поръчка  с  предмет: 
,,,,Проектиране, изпълнение  на  строителство  и  авторски  надзор  за  обект: „Рекултивация  
на  общинско  депо  за  неопасни  битови  отпадъци, находящо  се  в  землището  на  с. 
Бараково, община  Кочериново., открита  с  Решение  №  4 от  12.06.2020 г. на  кмета  на  
общината, и  уникален  номер  на  поръчката  в  РОП  на  АОП  00777-2020-0004. 

Настоящата  обществена  поръчка  има  за  цел  да  бъде  сitлючен  договор  с  избран  
изпълнител  за  изпълнение  на  дейности  по  проектиране, строителство  и  авторски  
надзор  за  обект: ,,,,Проектиране, изпълнение  на  строителство  и  авторски  надзор  за  
обект: „Рекултивация  на  общинско  депо  за  неопасни  битови  отпадъци, находящо  се  в  
землището  на  с. Бараково, община  Кочериново ."" Редът  за  възлагане  на  поръчката  е  
чрез  процедура  „Публично  състезание" по  смисъла  на  чл. 18, ал. 1, т. 12 и  ал. 2, във  
връзка  с  чл. 20 ал. 2 т. 1 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП). 

Мотиви  за  прекратяване  на  проqедурата: 

В  кода  на  провеждане  на  процедурата  община  Кочериново  придоби  правото  на  
собственост, чрез  безвъзмездно  прехвърляне  върху  имот  с  идентификатор  №  02748.1.11 
с  площ  11 301 кв.м., начин  на  трайно  ползване  — нива, местност  „Махалата„ по  КККР  
на  с. Бараково, община  Кочериново, област  Кюстендил, частна  държавна  собственост, 
попадащ  в  обхвата  на  новопроектираното  тяло  за  рекултивация, след  Решение  №  908 от  
10.12.2020 г. на  Министерски  съвет  на  Р.България. Сключен  е  Договор  №  ДС-14- 
01/08.01.2021 г. за  безвъзмездно  прехвърляне  правото  на  собственост  върху  имот  
частна  държавна  собственост  между  Областен  управител  на  област  Кюстендил  и  кмета  
на  община  Кочериново  и  е  подписан  протокол  за  приемане /предаване  на  имота  с  рег. 
№  РД-18-11 / 15.01.2021 г., след  което  е  стартирана  процедура  за  изработване  на  
специализиран  ПУП-ПЗ. В  тази  връзка  се  налага  да  бъде  извършена  промяна  в  
техническата  документация  на  поръчката, а  именно: внесена  е  частична  корекция  на  



идейния  проект, извършена  след  обявяването  на  обществената  поръчка. Корекцията  е  
наложена  поради  допускане  изработването  на  специализиран  ПУП- ПЗ  „За  
рекултивация  на  замърсени  терени  - разширено  сметище  в  местносrга  Айдере, 
землището  на  с. Бараково, община  Кочериново", с  основна  цел  да  се  създаде  
устройствена  основа  за  реализирането  на  проект  за  изпълнение  на  техническа  
рекултивация  върху  замърсени  територии  съгласно  изискванията  на  Закона  за  
устройство  на  територията. Корекцията  в  идейната  фаза  на  проекта, е  в  част  
"Техническа  рекултивация", изразяваща  се  в  промяна  на  общата  площ  на  терена, 
предложен  за  рекултивация, който  се  намалява  от  58 385 кв.м. на  52 800 кв.м. 
Намалението  на  площта  води  и  до  промяна  /намаление/ в  прогнозната  стойност  на  
поръчката, поради  необходимосrга  от  извършване  на  по-малък  обем  дейности. 
Изложеното  налага  съществена  промяна  в  условията  на  вече  обявената  обществена  
поръчка, касаеща  количествата  дейности  за  изпълнение, респ. стойността  на  поръчката, 
което  може  да  доведе  до  промяна  в  кръга  на  заинтересованите  лица. 

Изложеното  по-горе  налага  корекция  на  документацията  за  възлагане  на  
обществената  поръчка  и  условията, при  които  същата  е  обявена, което  може  да  доведе  
до  промяна  в  кръга  на  заинтересованите  лица. Ето  защо  налице  е  законовата  хипотеза  
на  чл. 110 ал.1, т.9 ЗОП, при  която  императивно  е  вменено  правомощието  на  
възложителя  да  прекрати  процедурата. 

1. Решението  да  се  изпрати  в  тридневен  срок  от  издаването  му  до  участниците  
в  процедурата  по  един  от  следните  начини: 

	

1.1. 	на  адрес, посочен  от  участника: 
а) на  електронна  поща, като  съобщението, с  което  се  изпраща, се  подписва  с  

електронен  подпис, или  
б) чрез  пощенска  или  друга  куриерска  услуга  с  препоръчана  пратка  с  обратна  

разписка; 

	

1.2. 	по  факс. 
Избраният  начин  трябва  да  позволява  удостоверяване  на  датата  на  получаване  

на  решението.Когато  решението  не  е  получено  от  участника  по  някой  от  начините, 
посочени  по-горе, да  се  публикува  съобщение  до  него  в  профила  на  
купувача.Решението  се  смята  за  връчено  от  датата  на  публикуване  на  съобщението. 

2. Настоящето  решение  да  се  публикува  в  профила  на  купувача. 
З. Решението  може  да  се  обжалва  пред  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  в  

десет  дневен  срок, съгласно  чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д"от  ЗОП  от  всеки  заинтересован  
участник  по  чл. 198 ал. 1 т. 2 от  ЗОП. 

4. След  изтичане  на  срока  за  обжалване  на  решението  и  при  спазване  на  
разпоредбите  на  чл. 26 , ал. 1, т.2 от  ЗОП  да  бъдат  предприети  действия  по  изпращане  
на  обявление  за  възложена  поръчка  до  АОП. Обявлението  да  бъде  публикувано  
съгласно  разпоредбата  на  чл. 19а, ал.1 от  ППЗОП. 

Настоягтето  о  знанието  на  заинтересованите  страни. 
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