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     ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

РЕШЕНИЕ 

№ З-439/05.10.2018 г. 

гр. Гурково 

 

На основание чл. 22, ал.1, т.8, чл. 108, т.4 и чл. 110, ал.2, т.4, б. „а” от Закона за 

обществени поръчки /ЗОП/ във връзка с Решение № З-381/21.08.2018 г. на Кмета на 

община Гурково за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично 

състезание по реда на ЗОП  с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни 

дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по 

обособени позиции: 

№ 1: „ Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна в с. Конаре, общ. Гурково- 

подмяна на дограма”; 

№ 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”,  открито с Решение № 

З-286/15.06.2018 г. и изменена с Решение № З-335/16.07.2018 г. на Кмета на община 

Гурково, вписана в Регистъра на обществените поръчки с номер 00694-2018-0003.  

 

РЕШИХ: 

 

I. Прекратявам обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично 

състезание по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни 

дейности на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за 

Обособена позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. 

Гурково”. 

 

Основание за прекратяване: чл. 110, ал.2, т.4, б.”а” от Закона за обществени 

поръчки, поради обстоятелството, че участникът класиран на първо и единствено място е 

отказал да сключи договор. 

 

Мотиви за прекратяване: Предметът на обществената поръчка е избор на 

изпълнител за „Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от 

инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по обособена позиция № 2: 

„Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”.  

 

С Решение № З-381 от 21.08.2018 г. на Кмета на община Гурково е извършено 

класиране на участниците в процедурата като на първо и единствено място е класиран 

„АРК- БИЛДИНГ” ООД, с подадена оферта с вх. № К–1761/16.07.2018 г., 14:19 ч., ЕИК 

128048219, с адрес: гр. Ямбол, 8600, ул. „Железничарка“ № 12, представляван от Стоян 

Карапетков – управител. Със същото решение е определен и за изпълнител по договор за 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и ремонтни дейности на 

обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. по обособена 

позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”, класираният 

на първо и единствено място участник „АРК- БИЛДИНГ” ООД. 
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 С писмо с изх. № К-2266 от 17.09.2018 г. Възложителят е поканил избрания 

изпълнител да сключи договор, като е посочил, че същият следва да се подпише в срока, 

предвиден по чл. 112, ал.6 от ЗОП.  

 В определения срок е постъпило писмо с вх. № К-2380#1 от 01.10.2018 г. от „АРК- 

БИЛДИНГ” ООД, в което се посочва, че поради ангажираност по други сключени 

договор участникът отказва да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от 

инвестиционната програма на община Гурково за 2018 г. за Обособена позиция № 

2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково”. 

 Във връзка с гореизложеното и поради факта, че участникът „АРК- БИЛДИНГ” 

ООД е единственият подал оферта за участие в обществената поръча с горепосочения 

предмет, съгласно разпоредбите на чл. 110, ал.2, т.4, б. „а” от ЗОП прекратявам 

процедурата. 

   

II. На основание чл. 24, ал.1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени  

поръчки, настоящото решение да бъде публикувано в раздел „Профил на купувача” на 

интернет страницата на Община Гурково на следния адрес: http://www.obshtina-

gurkovo.com/rsultspr/detail-56.html. 

 

III. На основание чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП, в седем дневен срок от влизане в сила на 

настоящето решение за прекратяване да се изпрати обявление за възлагане на поръчка за 

вписване в Регистъра на обществените поръчки. 

 

IV. Настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на  

конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП 

в десетдневен срок от получаването му. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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