
 
 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 

София                          2019 г. 

На основание чл. 22, ал. 1, т.8, чл. 108, т.4 и чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗОП, във връзка с постъпило 

искане за разяснение по процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с преДмет: „Избор на Доставчик 

на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и коорДинатор на 

балансираща груш за нужДите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „ Никола Пушкаров ”, публикувано в РОП 944687. 

РЕШИХ: 

Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик 

на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на 

балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров”, открита с решение № 1203-2/15.11.2019г. на Директора на 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, поради 

допуснати грешки, установени при провеждане на обществената поръчка, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. 

С оглед на изложеното по-горе и с оглед на обстоятелството, че посочения в чл. 179, ал. 1 от 

ЗОП преклузивен срок за промяна в документацията за участие в процедурата е изтекъл към 

настоящия момент, единствената законова възможност„ която остава за Выложителя е да прекрати 

настоящата процедура. 

На основание, чл. Зба, ал. 1, т.2 от ЗОП и чл.24, ал. 1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да 

бъде публикувано в деня на издаването му в електронната преписка на обществената поръчка с 

посочения предмет в „Профил на купувача” на електронната страница на Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров", а именно: 

http://www.issapp.org/index.php?page=192&lang=1 &тепи=77 

На основание чл.26, ал. 1, т.2 от ЗОП, в срок до 7 дни от влизане в сила на настоящото решение, 

да бъде изпратено в Агенцията по обществени поръчки за публикуване обявление за възлагане на 

обществена поръчка, в коего да бъде отразено прекратяването на процедурата. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл. 

197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.  

 

 

ДИРЕКТОР ………(п)………. 

/проф. дн Ирена Атанасова/ 


