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„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dlstervel@gmail.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ ЗОП-2019-10-3-1/28.03.2019г. 

гр. Тервел 

 

На основание чл.22, ал.1, т.8 във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от Закона за 

обществените поръчки, и Доклад на лицето отговарящо за приемане на постъпилите 

оферти за участие в откритата с мое Решение №ЗОП-2019-10-1/28.02.2019г. процедура 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) за „Извършване по заявки 

на товаро-разтоварни дейности, транспорт на работници и служители и товаро-

разтоварни дейност и транспорт на селско-стопанска продукция и товари“, 

обявена в Регистъра на обществените поръчки с номер на преписката 02711-2019-0091, 

и на профила на купувача на адрес: http://dlstervel.sidp.bg/zop-2019-10/, взех следното 

решение относно ПОЗИЦИЯ №3 „Транспорт на селскостопанска продукция и 

товари”: 

 

I. На основание чл.110, ал.1, т.1, предл.първо от Закона за обществените 

поръчки, ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА от вида ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

(чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) с предмет „Извършване по заявки на товаро-разтоварни 

дейности, транспорт на работници и служители и товаро-разтоварни дейност и 

транспорт на селско-стопанска продукция и товари“ за ПОЗИЦИЯ №3 „Транспорт на 

селскостопанска продукция и товари”, при следните мотиви: 

Фактическо основание: В срока за подаване на оферти за участие не са 

постъпили такива за ПОЗИЦИЯ №3 „Транспорт на селскостопанска продукция и 

товари”. 

Правно основание: чл.110, ал.1, т.1, предл. първо от Закона за обществените 

поръчки. 

 

II.  На основание чл.36а, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки 

настоящото решение да се публикува в профила на купувача в преписката на 

процедурата, в деня на издаването му съгласно чл.24, ал.1, т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

III. На основание чл.26, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки в седем 

дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да изпрати за публикуване в 

Регистъра на обществените поръчки, обявление за невъзлагане на поръчка. 

 

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото 

решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от публикуването му на 

профила на купувача, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 
                                                                     

      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/П/ чл.59 от ЗЗЛД                                                                                         
                                                                                                                                                                  /подпис и печат/ 

                                                                                                      инж.Георги Димитров Ботев 
                                                          /трите имена и длъжност/          
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