
 

 
 

 

 

                   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

                   М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РД52-2  

 

София 13.01.2017 г. 

 

 
На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във 

връзка с Решение № РД 52-56/13.10.2016 год. на министъра на земеделието и храните 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на 

услуга с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, 

публикувана под № №00696-2016-0015 в Регистъра на обществените поръчки, 

поддържан от Агенцията по обществени поръчки и същата публикувана на 

електронната страница на МЗХ – в раздел „Профил на купувача“ –  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura146.aspx  

Р Е Ш И Х: 

І. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена 

поръчка за изпълнение на услуга с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР 

(2007 - 2013 г.)“, открита с Решение № РД 52-56/13.10.2016 год. на възложителя, 

публикувана под № 00696-2016-0015 в Регистъра на обществените поръчки, 

поддържан от Агенцията по обществени поръчки.  

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за 

обществените поръчки – необходимост от съществени промени в условията на 

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

 

III. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:  

 С Решение № РД 52-56/13.10.2016 год., публикувано под №00696-2016-0015 в 

Агенцията за обществени поръчки /АОП/ е открита процедура „публично състезание“  

за услуга с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“. Срокът за 

подаване на оферти по процедурата изтече на 01.11.2016 год. 

С жалба вх. №70-5387/28.10.2016 г. е оспорено Решение № 52-56/13.10.2016 г. 

за откриване на цитираната обществена поръчка, като същевременно е направено 

искане за налагане на временна мярка „спиране”.  

На основание 203, ал. 3 от ЗОП, когато с жалбата е поискана временна мярка 

„спиране”, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила 

на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura146.aspx


С Определение № 14041/20.12.2016 г. Върховния административен съд /ВАС/ 

потвърждава Определение № 965/15.11.2016 г. на Комисия за защита на 

конкуренцията /КЗК/ за недопускане временна мярка „спиране“. 

С Решение № 980/24.11.2016 г. КЗК оставя без уважение жалбата. Решението не 

е обжалвано пред ВАС в законоустановения 14-дневен срок и е влязло в сила.  

Посоченият в документацията краен срок на изпълнение съобразно изискването 

на чл. 18, т. 1 от делегиран Регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 

година за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за 

въвеждане на преходни разпоредби е до 31 декември 2016 г. В тази връзка в 

документацията за провеждане на обществената поръчка е заложено, че изпълнението 

на услугата започва да тече от датата на сключване на договора и следва да приключи 

до 31.12.2016 г., до която дата изпълнителят следва да предаде окончателния вариант 

на последващата оценка, с отразени коментари на Комитета по наблюдение на ПРСР 

(2014-2020) и на заинтересованите страни.  

Видно от гореизложеното, в резултат на спирането на процедурата по реда на 

чл. 203, ал. 3 от ЗОП, обявените в нея срокове за изпълнение са изтекли, поради което 

процедурата не може да бъде продължена.  

Същевременно, промяна в сроковете за изпълнение е недопустима, тъй като е 

изтекъл предвиденият в ЗОП срок от датата на публикуване на решението в РОП 

(18.10.2016 г.), в който възложителят има право да извършва изменения, касаещи 

условията за подготовка на офертите.  

Констатираното по-горе обосновава прилагане на чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а 

именно прекратяване на процедурата поради необходимост от извършване на 

съществени промени в условията на обявената поръчка (промяна в сроковете за 

изпълнение), които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

ІV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се публикува в 

Профила на купувача на официалната интернет страница на МЗХ.  

V. Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за 

защита на конкуренцията по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

 

 

 

 
МИНИСТЪР:         

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА  

/П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

 

 

 

 

 


