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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.193 от ЗОП 

 

Относно: Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС 

СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“, открито с обява на кмета на община Смолян № 2 от 25.03.2020 

г., публикувана заедно с цялата документация на профила на купувача:  

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3007, за която обява на Портала за обществените 

поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9097661 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.193 от ЗОП Ви уведомявам за прекратяване на възлагането на 

обществена поръчка с горепосочения предмет, като причините за това са свързани с 

установяването на нарушения при провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без 

това да промени условията, при които е обявено производството, както следва: 

Разпоредбата на чл.3, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.. (в редакцията до 

08.04.2020 г.) гласи, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение 

спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането 

на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните 

субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните 

нарушения и наказания. Воден от съображенията, че: минималният срок за подаване на 

оферти в производството изрично е регламентиран в действащите правни норми, а именно в 

разпоредбата на чл.188 от Закона за обществените поръчки; и изтичането на срока за 

подаване на оферти в производството е свързано с погасяване на права и възникване на 

неблагоприятни последици за съответни частноправни субекти, доколкото след изтичането 

на този срок всяко заинтересовано лице загубва правото да бъде участник, а с това – и 

правото да бъде определено за изпълнител на откритата обществена поръчка, считам, че 

срокът за подаване на оферти в откритото производство по възлагане на обществена поръчка 

спада към спрените по време на извънредното положение давностни и другите срокове, 

предвидени в нормативен акт, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или 

се пораждат задължения за частноправните субекти. С последващите изменения на Закона за 
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мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г.. (в редакцията след 08.04.2020 г.) законодателят 

изрично предвиди, че засегнатият срок следва да се възобнови и да приключи с изтичане на 

оставащата към момента на спирането част. 

Следователно към момента на откриване на обществената поръчка действащото 

законодателство изрично предвижда, че срокът за подаване на оферти не следва да тече, но 

въпреки спрения срок за подаването им възложителят е събрал и отворил оферти на 

участници в производство по възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

Гореизложените обстоятелства обосновават извод, че са налице: незаконосъобразно 

бездействие от възложителя, свързано с неизвършване на промяна на срока за получаване на 

оферти при възлагане на обществена поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти 

по реда на чл.187 от Закона за обществените поръчки във връзка с обявеното извънредно 

положение в страната; незаконосъобразни действия по назначаване на комисия от 

възложителя и по отваряне на офертите от назначената от възложителя комисията, въпреки 

спрения срок за подаване на оферти във връзка с обявеното извънредно положение в 

страната; и незаконосъобразно ограничаване на конкуренцията, свързано с неподаване на 

оферти от заинтересовани лица, които добросъвестно са приели, че по силата на действащите 

правни норми сроковете по Закона за обществените поръчки са спрени. 

С цел преодоляване на установените нарушения и осигуряване на ефективност при 

разходването на публичните средства и възлагане на обществената поръчка в съответствие 

произтичащите от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) принципи 

считам, че е целесъобразно настоящото производство да бъде прекратено и да бъде обявена 

нова обществена поръчка. 

 

/Налице са положени подпис и печат от възложителя,  

като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 
 

С уважение:  
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 


