
 

ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 219 / 24.02.2014 г. 
гр. Лясковец 

 
 

 На основание чл. 39, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА), в качеството си на възложител по чл. 7, т. 1 
от ЗОП, 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

 Прекратявам процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, 
т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”, 
открита с Решение № 173 / 13.02.2014 г. на Кмета на Община Лясковец, 
публикувано в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 00137-2014-
0002, поради следните мотиви: 
 Процедура „договаряне без обявление” по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”, открита с Решение 
№ 173 от 13.02.2014 г. на Кмета на Община Лясковец и публикувана в РОП под № 
00137-2014-0002, се прекратява на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП - отпадне 
необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата.  

Със Заповед № 1220 / 11.06.2013 г. е открита процедура по чл. 16, ал. 4 от 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”, за която 
е публикувано съответното обявление в Регистъра на обществените поръчки към 
АОП и е утвърдена документация за участие в процедурата. За разглеждане, оценка 
и класиране на подадените в указания срок оферти, със Заповед № 1450 / 
26.07.2013 г. на  Кмета на Община Лясковец в качеството му на възложител по чл. 
7, т. 1 от ЗОП, е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. В 
хода на своята работа комисията за провеждане на откритата процедура, която е 
извършила регламентираните в чл. 68-72 от ЗОП действия, отразени в три 
протокола (Протокол № 1 от 26.07.2013 г. – 31.07.2013 г., Протокол № 2 от 
08.08.2013 г. - 16.08.2013 г. и Протокол № 3 от 02.09.2013 г. – 17.10.2013 г.). При 
обстойното разглеждане на всички документи, приложени в офертата на всеки 
един участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, по 



отношение на офертата, подадена от участника Обединение „Сметосъбиране и 
сметоизвозване Русе” ДЗЗД, комисията е констатирала, че същата отговаря на 
предварително обявените условия от възложителя, приложени са необходимите 
документи в Плик № 1 съгласно чл. 56 от ЗОП и указанията в документацията за 
участие в откритата процедура, както и факта, че няма наличие на обстоятелства по 
чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Офертата, подадена от Обединение 
„Сметосъбиране и сметоизвозване Русе” ДЗЗД, съдържа всички изискуеми 
документи, доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, 
както и доказателства за техническата възможност на участника за изпълнение на 
поръчката. Изготвеното класиране от комисията по чл. 34 от ЗОП, отразено в 
протокола по чл. 72 от ЗОП, е основано на извършено оценяване в пълно 
съответствие избрания от възложителя критерий за оценка на офертите съгл. чл. 37 
от ЗОП – „най-ниска предлагана цена”, при което са оценени и подредени в 
низходящ ред въз основа на предлаганата от допуснатите участници цена, като 
участникът, предложил най-ниска цена – Обединение „Сметосъбиране и 
сметоизвозване Русе” ДЗЗД, е класиран на първо място и определя за изпълнител 
на обществената поръчка. След извършеното разглеждане, оценяване и класиране 
на постъпилите оферти от страна на комисията по чл. 34 от ЗОП, възложителят се е 
произнесъл със свое мотивирано решение - Заповед № 1967 / 21.10.2013 г. за 
обявяване на отстранените участници, класирането на допуснатите участници и 
участника, определен за изпълнител на поръчка в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови 
отпадъци на територията на Община Лясковец” - Обединение „Сметосъбиране и 
сметоизвозване Русе” ДЗЗД. Участникът „Нелсън Чистота” ООД е класиран на 
второ място.                     

Срещу така постановеното мотивирано решение на възложителя по чл. 73 от 
ЗОП, е постъпила жалба с вх. № ВХР-2544 / 31.10.2013 г. от „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” 
ООД, по която е образувано производство по преписка № КЗК-1342 / 06.11.2013 г. 
на Комисията за защита на конкуренцията. След нейното разглеждане, КЗК се е 
произнесла със свое Решение № 1655 / 11.12.2013 г., с което е оставена без 
уважение жалбата на „НЕЛСЪН ЧИСТОТА” ООД срещу Заповед № 1967 / 
21.10.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за обявяване класирането на 
участниците и участника, определен за изпълнител на поръчка в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”.  

Срещу решението на КЗК е подадена жалба от „Нелсън Чистота” ООД на 
30.12.2013 г. (пощенско клеймо 27.12.2013 г.), въз основа на която е образувано 
адм. дело № 785 / 2014 г.  на Върховния административен съд. Делото е насрочено 
за 11.02.2014 г., като на проведеното съдебно заседание на посочената дата съдът е 
счел същото за изяснено и е постановил, че ще се произнесе с решение в 
законоустановения срок, който съгл. чл. 172 във връзка с чл. 228 от АПК е 
едномесечен. 

Във връзка с възникнала необходимост от предприемане на неотложни 
действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, 
възложителят е предприел действия по възлагане на обществена поръчка с 
процедура „договаряне без обявление” по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
Процедурата е открита с Решение № 173 / 13.02.2014 г. на Кмета на Община 



Лясковец, което е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към АОП под 
№ 00137-2014-0002.  

Междувременно, преди провеждане на договарянето по реда на чл. 92а, ал. 2 
от ЗОП, с Решение № 2440 / 20.02.2014 г. по адм. дело № 785 / 2014 г. на 
Върховния административен съд на Република България, съдът е оставил в сила 
Решение № 1655 / 11.12.2013 г., постановено от Комисията за защита на 
конкуренцията по преписка № КЗК-1342 от 6.11.2013 г., което съдебно решение 
е окончателно. 

Постановеното решение на Върховен административен съд на Република 
България се явява основание за прекратяване на процедура на договаряне без 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”, открита 
с Решение № 173 от 13.02.2014 г. на Кмета на Община Лясковец и публикувана в 
РОП под № 00137-2014-0002 по смисъла на чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП).  

Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без 
обявление е предвиждала изпълнението на дейностите по възлагане на 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община 
Лясковец, да бъде възложено до приключване на обжалваната „открита” процедура 
със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на влязло 
в сила решение на възложителя за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на 
територията на Община Лясковец”, открита със Заповед № 1220 / 11.06.2013 г. на 
Кмета на Община Лясковец.  

Процедурата по обжалването на Заповед № 1220 / 11.06.2013 г. на Кмета на 
Община Лясковец приключва с Решение № 2440 / 20.02.2014 г. по адм. дело № 785 
/ 2014 г. на Върховния административен съд на Република България, съдът е 
оставил в сила Решение № 1655 / 11.12.2013 г., постановено от Комисията за 
защита на конкуренцията по преписка № КЗК-1342 от 6.11.2013 г., което е 
окончателно и заповедта влиза в сила. С оглед на това, на основание чл. 41, ал. 5 
от ЗОП следва да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на 
Община Лясковец”, открита със Заповед № 1220 / 11.06.2013 г. на Кмета на 
Община Лясковец , с участника, класиран на първо място и определен за 
изпълнител – Обединение „Сметосъбиране и сметоизвозване Русе” ДЗЗД в 
законоустановения едномесечен срок съгл. чл. 41, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП. 

 
  
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 Съгласувал юрист: 
                                 Г. Кирилова  


