РЕШЕНИЕ
№ 74/21.11.2019 г., гр. Мадан

В изпълнение на предоставените ми правомощия съгласно Заповед № РД-475 от
19.11.2019г., издадена от Фахри Адемов Молайсенов - кмет на община Мадан, за
заместването му в периода 20.11.2019г.-21.11.2019г., на основание чл.22, ал.1, т.8, ал.5 и
ал.9, чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.5 и чл.181, ал.7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 1
във връзка с мое решение № 72 от 31.10.2019 г. за откриване на процедура по възлагане на
обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП –
чрез публично състезание (с прогнозна стойност в размер на 691 829 лева без ДДС), с
предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
„УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И
КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRAMINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ
V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 5 /пет/
обособени
позиции,
както
следва:
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№
1:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И
РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ
НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”
В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА
ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В
ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
„РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА МАДАН“, което решение е вписано заедно с обявлението за поръчка в
Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален
идентификационен номер 00104-2019-0015 и е публикувано заедно с одобрените с него
обявление за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на
купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3763-newitem.html, и след като взех предвид
обстоятелството, че са установени несъответствия в техническите спецификации по
всички обособени позиции в обхвата на поръчката, като допуснатите нарушения са
направени при откриването на процедурата и не могат да бъдат отстранени, без това да
промени условията, при които тя е обявена
Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от
2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 1.11.2019 г.) за
настоящата обществена поръчка се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември
2019 г.. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид
редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г.
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ПРЕКРАТЯВАМ
Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност
по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНОКУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ –
БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, в частта на всички 5 /пет/ обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В
ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В
РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В
ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
Мотиви:
Строителството по обществената поръчка се осъществява в изпълнение на
дейностите по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни
обекти в трансграничния регион” / “Sustainable eco-cultural valorization of mines and
quarries sites in the cross-border areа“, с акроним „Terra-Mine“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A
Гърция – България“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (Договор за субсидия) № B2.6c.21 от 04.07.2019 г.
Поръчката е насочена към валоризирането на мини и кариери в гръцко-българския
трансграничния район и превръщането им от места на традиционните занаяти и
професионална дейност в атрактивни и действащи места за посещение както за местното
население, така и за посетители. Целта на проекта е в съответствие с Приоритетна ос 2:
„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет
6c: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното
наследство”, Специфична цел: „Да валолизира културно и природно наследство в
трансграничния регион” от Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ VA Гърция - България” 2014-2020 г..
При откриването на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които тя е обявена. Неразделна част от
документацията за обществената поръчка са публикувани в профила на купувача
технически спецификации с приложени към тях инвестиционни проекти за изпълнение на
строителството на обектите/строежите по всички обособени позиции и количествени
сметки за изпълнение на строителството на обектите/строежите по всички обособени
позиции. В резултат на технически пропуск (грешка) са допуснати несъответствия в
публикуваните в профила на купувача технически спецификации, част от документацията
за обществената поръчка – налице е съществено различие между техническите
спецификации, които са публикувани в профила на купувача и са неразделна част от
документацията за обществената поръчка, и техническите спецификации, които са
послужили за издаване на разрешение за строеж на всеки обект и са неразделна част от
проектното предложение, по което е подписан договорът за безвъзмездна финансова
помощ. Следователно изпълнението на обществената поръчка в частта на всички
обособени позиции следва да се осъществи съгласно технически спецификации,
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включително и инвестиционни проекти, които са различни от тези, които са одобрени с
решението за откриване на процедурата и са публикувани в профила на купувача.
Посоченото обстоятелство е свързано с необходимост от промяна на предмета на
обществената поръчка в частта на всички обособени позиции. Наред с това към настоящия
момент срокът за извършване на промяна на обявените условия съгласно чл.179 от ЗОП е
изтекъл.
Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и
документацията за обществената поръчка предпоставки за прекратяване на процедурата.
Решението да се публикува в профила на купувача съгласно изискванията на чл.43
от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП.
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от публикуването му (в
профила на купувача) пред Комисия за защита на конкуренцията 2.

ЯВОР МИТКОВ ОРЛОВ *положени подпис и печат
Заместник-кмет на община Мадан,
оправомощен със заповед за заместване № РД-475 от 19.11.2019г.,
издадена от кмета на община Мадан.
Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчива екологично-културна валоризация
на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” / “Sustainable eco-cultural valorization of
mines and quarries sites in the cross-border areа“, с акроним „Terra-Mine“, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A
Гърция – България“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата
Гърция - България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Мадан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата за
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията
гр. София, бул. Витоша № 18
тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15
www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg
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*Забележка: Налице са положени подпис и печат на Възложителя, като същите са
заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
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