
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

№ 2  

26.03.2019 г. 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

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

ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  
 

Р Е Ш И Х: 

 
1. Прекратявам открита процедура за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от 

ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и 
упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за 
целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект  BG05M2OP001-1.001-0004“, 
открита с Решение № 1/08.03.2019г,   публикувано в РОП С уникален номер на поръчката 
00585-2019-0001). 

Мотиви: 

При запознаване със становището на Изпълнителния директор на Агенцията по 
обществени поръчки се установи, че решението и обявлението за откриване на 
процедурата  са публикувани в профила на купувача (12.03.2019 година), което е един ден 
по – късно от деня, в който тези документи са били публикувани в АОП (11.03.2019 година), 
както и попълнения в обявлението интернет адрес не осигурява пряк достъп до 
документите на конкретната поръчка. С горните действия не са изпълнени изискванията на 
чл. 36, ал. 1 от ЗОП вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

Допуснатите нарушения на правилата са съществени, тъй като са нарушени 
принципите за равнопоставеност на участниците и за свободна конкуренция. Не е налице 
възможност констатираните нарушения да бъдат отстранени, без това да доведе до 
промяна на условията, при които е обявена процедурата.  

Поради изложеното и на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП следва да бъде 
издадено настоящето решение за прекратяване на процедурата.   

На основание чл.36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, 
решението да се публикува в „Профила на купувача” на интернет-страницата на Русенски 
университет в електронната преписка на поръчката на адрес:   

https://www.uni-
ruse.bg/procurements/procedures/Forms/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%
82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%
D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=1062&FolderCTID=0x0120D5200082067C652B5DF94FAB5
4F925BED9E9C7006D4DDD891D8744448DA9D9D7DA614011&List=b1aeb378-1942-4c52-
aa2d-
83fcb832d2da&RootFolder=%2Fprocurements%2Fprocedures%2F00585%2D2019%2D0001&R
ecSrc=%2Fprocurements%2Fprocedures%2F00585%2D2019%2D0001 

Настоящето решение подлежи на изпълнение по реда на ЗОП и може да бъде 
обжалвано по реда на глава 27 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, в срока 
по чл.197, ал.1, т.7, б.“д“ от ЗОП – десетдневен срок от публикуването. 

 
 

        Ректор:      ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ – ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП 
    /чл.-кор. проф. Христо Иванов Белоев/ 
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