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Р Е Ш Е Н И Е    

 

   № 116  
 

гр. Смядово, 29.05. 2017г. 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с протоколно решение №1 на комисията 

назначена със Заповед № 113/29.05.2017 г. по процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

на изпълнението на обществена поръчка по реда на чл.178и сл. от ЗОП, чрез „публично 

състезание”, открита с решение  №95/28.04.2017г. от директора на ТП „ДГС Смядово”, 

инф ор м аци я  з а  п репи ск ат а ,  п уб л ик ув ан а  в  Р О П п од  ном ер :  00 2 71 1 - 20 17 -0 0 71 .  

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

процедурата за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена 

поръчка по реда на чл.178 и сл. от ЗОП, чрез „публично състезание”, открита с решение  № 

95/28.04.2017 г. от Директора на ТП „ДГС Смядово”, информация за която е публикувана в 

РОП п од  но м ер :  00 2 71 1 - 20 17 - 00 71 ,  с  обект на поръчката – услуга и предмет на 

изпълнение: Агротехнически услуги-дискуване, косене, оран и др. за нуждите на ТП „ДГС 

Смядово“ за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“,  със 

следните мотиви: 

В крайния срок  за приемане на заявления и оферти за участие в процедурата, 

посочен в обявлението  за откриването й, няма постъпили такива – правно основание 

чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

Настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОП да се публикува в профила на 

купувача на адрес: http://wp.me/p82oEi-cB3 на ТП „ДГС Смядово“   в досието на процедурата,  

считано от датата  на издаването му – 29.05.2017г. 

 

Решението, на основание  разпоредбите на чл. 196, ал.1 т.1  от ЗОП, подлежи на 

обжалване от заинтересованите лица по смисъла на ЗОП,  в десетдневен срок от датата на 

публикуването му в профила на купувача -  ТП ДГС Смядово в досието на процедурата 

съгласно  чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията – гр. София, 

бул. Витоша №18. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, обявление за прекратената процедура, 

попълнено във формата утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за обществени 

поръчки, да се изпрати за публикуване към досието на поръчката от съответното длъжностно 

лице от ТП „ДГС Смядово“. 

     

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg


 
            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

 
  Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 

 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ТП „ДГС 

Смядово”  за сведение и изпълнение . 

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД– 

ръководител счетоводен отдел  на ТП „ДГС Смядово“  гр. Смядово. 

 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……подписано и подпечатано.. 

                 /инж. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 
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