
       

 

 

 

       РЕШЕНИЕ 

№..................... 

София 13.08.2020 г. 

  

На основание чл. 108, т.4  и чл.110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки 

(30П), във връзка с чл.22, ал.1, .8 и т.5 от ЗОП, във връзка с проведена обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на  физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ 

на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията 

„Никола Пушкаров”, открита с Решение № 1203-2 от 03.01.2020 г. и публикувана в РОП, 

на интернет страницата на  Института: http://www.soil-poushkarov.org/profil-na-kupuvacha и 

обявление в АОП с № 952307.  

  

РЕШИХ: 

I. Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на  физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти 

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

на основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП. 

 

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

удовлетворява нуждите от охрана на обекти на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ по начин, 

осигуряващ ефективност на разходваните средства. С решение на Управителния съвет на 

Селскостопанска академия от месец юли 2020г. е намалено финансирането на Института, 

като е взето решение да се оптимизират разходите за охрана на всички Институти в 

системата на Академията и по възможност охраната да се осъществява само със сигнално 

охранителна техника /СОТ/. В изпълнение на решението на УС на ССА, Ръководството на 

Института след извършен анализ на бюджетните средства с оглед редуцирания бюджет на 

Института и с цел оптимизиране на разходите за охрана е взето решение охраната на 

сградния фонд на Института да се осъществява единствено със Сигнално охранителна 

техника /СОТ/.

Настъпилата промяна е съществена т.е. води до отпадане на необходимостта от 

възлагане не само в рамките на първоначално обявения обхват на поръчката, а принципно, 

и тази съществена промяна е възникнала по обективни обстоятелства след редуцирания 

бюджет на Института и анализиране на бюджетните средства към настоящия момент. 

Намалените финансови средства за Института не са били  известни към момента на 

откриване на поръчката. В тази връзка настъпването на съществена промяната, състояща 

се в липса на необходимост от възлагане на поръчката в същия

http://www.soil-poushkarov.org/profil-na-kupuvacha


обхват, включително да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката е законово 

основание за прекратяването на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП.  

II.На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията..  

III.Настоящото решение да се публикуват в профила на купувача към електронната 

преписка на поръчката.  

IV.Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока 

по чл.43, ал. 1 от ЗОП да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в 

профила на купувача, на страницата на Възложителя.  

  

                                                                               ДИРЕКТОР:.................п................... 

        /проф. дн Ирена Атанасова/ 


