
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№РД-04-250/11.06.2018 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-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по три обособени позиции: Обособена 

позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост 

към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и 

осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект 

„Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и 

осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект 

„Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински 

бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” 

и осъществяване на авторски надзор“, съгласно протокол от 29.05.2018 г. на назначената 

за провеждане на публичното състезание комисия 

  

О Б Я В Я В А М 

 

1. Прекратявам обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на проектантски 

услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо 

осъществяване на авторски надзор", открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на 

Кмета на Община Костенец, по Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект 

„Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински 

бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” 

и осъществяване на авторски надзор“.  

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

поръчки и протокол от 29.05.2018 г. на назначената за провеждане на публичното 

състезание комисия, поради нито една подадена оферта за участие по Обособена позиция 

№3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от 

каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. 

Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“.   

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 

 


