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РЕШЕНИЕ  
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На  основание  чл.22, ал.1 т.8 от  ЗОП  във  връзка  с  чл.110, ал. 1, т. 5 от  ЗОП  и  с  цел  осигуряване  
законосъобразност  относно  обявена  процедура  за  избор  на  изпълнител  чрез  провеждане  на  
публично  състезание  с  предмет: "Изграждане  на  инженерна  инфраструктура  гр. 
Кочериново, община  Кочериново"публикувана  в  Регисrьра  на  АОП  на  13.06.2020г. под  
уникален  номер: 	00777-2020-0007 	и 	в 	Профила 	на 	купувача 	на  
община„Кочериново":http://www.ob-  
kochenriOVo.bg/%I7O%9F%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%DO%BA%D1%83%DO%BF%D1%83%DO%B2%DO%BO%D1%87%DO%BO/, пораДИ  наЛОЖИла  
се  необкодимост  от  съществени  промени  в  условията, които  биха  променили  кръга  на  
заинтересованите  лица  

НАРЕЖДАМ  

I. Да  бъде  прекратена  гореописаната  процедура  за  избор  на  изпълнител  с  предмет: 
"Изграждане  на  инженерна  инфраструктура  гр. Кочериново, община  Кочериново" 

МОТИВИ: 

С  решение  №  7 от  дата  13.06.2020г. на  кмета  на  община  „Кочериново" е  открита  
процедура  за  избор  на  изпълнител  чрез  публично  състезание  с  предмет: "Изграждане  на  
инженерна  инфраструктура  гр. Кочериново, община  Кочериново". След  откриване  на  
процедурата  бива  установено, че  следва  да  бъдат  направени  такива  изменения  в  условията  
при  които  е  открита  процедурата, които  не  могат  да  бъдат  извършени  без  да  се  променят  
съществено  изискванията  в  документацията  и  техническата  спецификация  за  изпълнение  на  
предмета  на  същата. 

Промените  ( необходимост  от  прецизиране  и  допълване  на  техническата  спецификация  
и  коректно  попълване  на  решението  за  избор  на  изпълнител) са  съществени  по  своя  характер  
и  биха  променили  кръга  на  заинтересованите  лица, което  довежда  до  необходимосrга  от  
прекратяване  на  горецитираната  процедура  с  цел  осигуряване  законосъобразност  на  същата. 
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II. Във  връзка  с  горното, Възложителят  издава  настоящото  решение, което  по  своя  
характер  представлява  индивидуален  административен  акт, издаван  по  реда  на  чл. 22, ал. 9 от  
ЗОП. 

III. Настоящото  решение  подлежи  на  обжалване  по  реда, предвиден  в  част  Шеста, 
глава  Двадесет  и  седма, чл. 196 и  сл. от  ЗОП, пред  Комисията  за  защита  на  конкуренцията, 
адрес: гр. София, бул. „Витоша" №  18 в  законоустановения  срок. 

IV. Решението  да  бъде  публикувано  в  Профила  на  купувача  на  основание  чл. 43 от  
ЗОП. 

V. На  основание  чл. 43 от  ЗОП  Решението  за  прекратяване  на  процедурата  за  
възлагане  на  обществена  поръчка  да  бъде  изпратено  на  дружествата  депозирали  оферти  за  
участие  в  настоящата  процедура  за  избор  на  изпълнител  . 
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