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УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С решение № РД 52-8/01.03.2017 г. е открита обществена поръчка за услуга с
предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на
възстановената

собственост

/КВС/

до

предоставяне

на

поддържането

на

КВС

на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ по реда на ЗКИР", обособена в 8
позиции.
С решение № РД 52-25/19.06.2017 г. на министъра на земеделието, храните и
горите е обявено класирането на участниците и са определени изпълнители за отделните
позиции

в

настоящата

обществена

поръчка.

В законоустановения

срок

цитираното

решение не е обжалвано в частта обособена позиция №7 - Съдебен район Айтос, с оглед
на което същото е в сила и следва да бъде сключен договор с избрания изпълнител.
С писмо № 70-2694/04.07.2017 год., избраният за изпълнител по тази позиция
Консултантска агенция „Модекс"
изпълнител

на обособена

ЕООД ни информира, че към момента е избран за

позиция

в друга

процедура, обявена от АГКК с предмет:

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизирани
територии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайлово, с. Крали
Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Топли дол, с. Цар Асен и
с.

Черногорово,

общ.

Пазарджик,

обл.

Пазарджик".

В писмото се

посочва

още,

че

технически лица описани в представената оферта за участие в поръчката обявена от
МЗХГ ще бъдат ангажирани с дейностите и в поръчката на обявена от АГКК.
Предвид изложеното избраният за изпълнител се отказва от сключване на договор
за изпълнение на техническите дейности за обособена позиция №7 - Съдебен район
Айтос.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП, възложителят
може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран
участник, в случаите когато първият се откаже или да прекрати настоящата позиция по
реда чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗОП.
Поради специфичността на възлаганата поръчка дейностите, които се извършват
съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
§10 от Преходните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд и чл. 47 от Наредба № 49/ 2004 г. за поддържане на
КВС

са

непрекъснат

процес

на

актуализация

на данните

и цифровите

модели

на

землищата, в които трябва да се извършват техническите дейности за поддържане на
КВС. Този

процес е с широка обществена

значимост и заинтересованост. Услугите,

изпълнявани от органите по поземлена собственост съвместно с изпълнителя по договора
са необходими при извършване на разпоредителни сделки, при заявяване на площи за
подпомагане в Разплащателна агенция, за управлението и стопанисването на земите от
държавния поземлен фонд, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските
райони,

за

отразяване

в

КВС

на

ново

изградени,

както

и

разширени

и/или

реконструирани инфраструктурни обекти (магистрали, пътища от републиканската пътна
мрежа) от национално значение, електропроводи, водопроводи и др. мрежи.
Неизвършването на услугите по реда на Наредба № 49/ 2004 г. ще доведе до
ограничаване и нарушаване на правата на собствениците на земеделски и горски имоти
да се разпореждат с тях.
Всяко забавяне и не сключване на договор в разумни срокове води до създаване
на обществено недоволство и напрежение сред гражданите. Това съответно дава поводи
за трупане на негативно отношение към органите по поземлена собственост, респективно
за министерството.
По тази причина предлагам да се сключи договор с класирания на второ място за
обособена позиция №7 - Съдебен район Айтос участник „Сървей Груп" ЕООД, тъй като е
необходимо да се осигури

извършването на техническите дейности за този съдебен

район.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР>
, МОЛЯ ЗА ВАШЕТО ОДОБРЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.

Проект на Решение за класиране по обособена позиция 7 - Съдебен район Айтос;

2.

Решение № 52-8/01.03.2017 г. за откриване на процедурата - копие;

3.

Решение РД 52-25/19.06.2017 г. за избор на изпълнител - копие;

4.

Писмо № 70-7694/04.07.2017 год. от Консултантска агенция „Модекс" ЕООД.
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