
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-327/19.07.2018 г., гр. Костенец 

 

За прекратяване на обществена поръчка 

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки във връзка с Решение №РД-04-254/12.06.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази в училища и детски 

градини в община Костенец“, с оглед протокол изх.№12-25 от 19.07.2018 г. на 

„Деловодство“ на община Костенец за липса на подадени оферти за участие в 

обществената поръчка в определения с документацията срок 

  

Р Е Ш И Х 
 

1. Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 

външни подпрозоречни первази в училища и детски градини в община 

Костенец", открита с Решение №РД-04-254/12.06.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец.  

Мотиви: 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки и протокол изх.№12-25 от 19.07.2018 г. на „Деловодство“ на община 

Костенец, поради нито една подадена оферта за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази в училища и 

детски градини в община Костенец", открита с Решение №РД-04-254/12.06.2018 г. 

на Кмета на Община Костенец.  

2. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от решението да бъде публикувано в деня на издаването му в електронната 

преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на електронната страница 

на Община Костенец. 

3. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, в 7-

дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенция по обществени поръчки и 

„Официален вестник“ на Европейския съюз, да бъде изпратено за публикуване 

обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено 

прекратяването. 

4. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията 

в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………../П/……….. 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 
 


