
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№РД-04-231/25.05.2018 г., гр. Костенец 

 
За прекратяване на обществена поръчка по обособени позиции 

 

 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-04-138/12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и 

комунално стопанство" гр. Костенец", по четири обособени позиции: Обособена позиция 

№1 „Доставка на пластмасови специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с 

вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Ракла“ с плосък капак“, Обособена позиция №2 

„Доставка на метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с 

вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Бобър“, Обособена позиция №3 „Доставка на 

метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра – 

тип „Мева“ (кофа)“ и Обособена позиция №4 „Доставка на метален мултилифт отворен 

контейнер за транспорт на битови отпадъци с вместимост 32.8 куб. м.“, с оглед нито една 

подадена оферта за участие по Обособена позиция №1 „Доставка на пластмасови 

специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 1 100 л. – контейнер 

тип „Ракла“ с плосък капак“ и по Обособена позиция №4 „Доставка на метален мултилифт 

отворен контейнер за транспорт на битови отпадъци с вместимост 32.8 куб. м.“, съгласно 

протокол от 23.05.2018 г. на назначената за провеждане на откритата процедура комисия 

  

О Б Я В Я В А М 

 

1. Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за събиране на 

битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство"    

гр. Костенец", открита с Решение №РД-04-138/12.04.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, по Обособена позиция №1 „Доставка на пластмасови специализирани съдове за 

събиране на битови отпадъци с вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Ракла“ с плосък 

капак“ и по Обособена позиция №4 „Доставка на метален мултилифт отворен контейнер за 

транспорт на битови отпадъци с вместимост 32.8 куб. м.“.  

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

поръчки и протокол от 23.05.2018 г. на назначената за провеждане на откритата процедура 

комисия, поради нито една подадена оферта за участие по Обособена позиция №1 

„Доставка на пластмасови специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с 

вместимост 1 100 л. – контейнер тип „Ракла“ с плосък капак“ и по Обособена позиция №4 

„Доставка на метален мултилифт отворен контейнер за транспорт на битови отпадъци с 

вместимост 32.8 куб. м.“.   

2. На основание чл. 42, ал. 2, т . 1 от Закона за обществените поръчки, решението да 

бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в Профила на 

купувача на електронната страница на Община Костенец. 

3. 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 

 


