
00322-2014-0024 

BG-Кърджали: 

РЕШЕНИЕ 

Номер: 968 от 03.10.2014 г.  

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
 
 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 
I.1)Наименование и адрес 
Община Кърджали, бул.България 41, За: инж.Харитон Христов - началник 

сектор "Обществени поръчки" на Община Кърджали, РБългария 6600, 

Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: sektor_op_kar@abv.bg, Факс: 0361 62968 
Място/места за контакт: сектор "Обществени поръчки" 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kardjali.bg.. 

Адрес на профила на купувача: http://www.kardjali.bg/?pid=5,33. 
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Регионален или местен орган 
Основна дейност на възложителя 
Обществени услуги 

Друг: Общинска администрация 
 

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

II.1)Обект на поръчката 
Строителство 
II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия 
орган/възложителя 
„ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” 



II.3)Кратко описание на поръчката 
През настоящата 2014год. Община Кърджали ще възложи работата по основен 

ремонт на стадион „Дружба” – първи етап”, съгласно задание на Възложителя. 

Основните строително-ремонтни работи, които предвижда разработения 

технически проект и са предмет на настоящата поръчка са следните: - Основен 

ремонт на обслужваща сграда, медийна кабина и сградата за продажба на билети 

включващ: на първо ниво предназначено за съблекални – подмяна на санитарно 

обзавеждане , настилки и облицовки, обособяване на санитарен възел за зрители; 

на второ ниво – ремонт на гардеробни и санитарни помещения към залите за 

фитнес и тренировки, помещенията за треньори и дежурния лекар, подмяна по 

цялата сграда на на ВиК, ЕЛ и ОВ инсталации, подмяна на външна и част от 

вътрешна дограма, хидроизолация и топлоизолация на покрива, поставяне на 

топлоизолация и облицовка по фасадите ; - Ремонт на трибуните за зрители 

включващ: конструктивно укрепване на пропадналия участък до северния 

подход, ремонт и укрепване на настилката на всички сектори, премахване на 

компрометираната метална конструкция за седалките на всички сектори , като се 

запазва металната основа за седалките на сектор А, оформяне на пет сектора по 

западната трибуна В1 – В5, два сектора на източната трибуна, сектор за зрители 

– гости обособен на северната трибуна с отделен вход, монтаж на пластмасови 

седалки за общо 5250 места; - Ремонт на футболно игрище, който включва: 

подмяна на компрометирана дренажна система, подмяна на естествена тревна 

настилка, монтаж на напоителна система за тревна настилка, монтаж на навеси 

за резервни скамейки; - Обновяване на настилката за лекоатлетическата писта, 

включващ: подмяна на настилката на пистата, като са предвидени 8 коридора за 

бягане, както и прав участък за 100 метрова дистанция; - Благоустройство на 

територията на комплекса, което включва: отводняване на комплекса, монтаж на 

информационно ел. табло, районно осветление на трибуните за зрители, 

боядисване на съществуващата метална ограда на комплекса и парапети по 

стълбищата, монтаж на портални врати по изходите, нова мрежеста ограда на 

бетонов цокъл по обиколката на игрището и също на сектора за гости, предпазен 

парапет по обиколка на трибуните и ремонт на подходите – стъпала към 

трибуните. Необходимите СМР са подробно описани в количествената сметка, 

която е неразделна част от документация. 
II.4)Общ терминологичен речник (CPV) 



45236100, 45200000 

Описание: 
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки  
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на 
части от тях  
ІI.5)Вид на процедурата 
Открита процедура 
 
 

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

III.1)Процедурата е открита с решение 
номер: 850 от 03.09.2014 г.  
Година и номер на документа: 
 -  
III.4)Документ, за който се отнася тази публикация 
III.4.2) 
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 322-2014-
24 
III.4.3)Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки 

решение и обявление за поръчка 
III.4.4)Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените 
поръчки 
622279 
III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление 
03.09.2014 г.  
 
 

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка 
IV.1)Правно основание 
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
IV.2)Мотиви за прекратяване на процедура 
Към определения в обявлението краен срок за получаване на оферти и заявления 

за участие в обществена поръчка с предмет „ Основен ремонт на стадион 

„Дружба” – първи етап”, открита с Решение№850/03.09.2014г. на Кмета на 

Община Кърджали не е подадена нито една оферта, което съответства на 

обстоятелствата посочени в чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. 



IV.5)Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване 
ДА 
 
 

V: ОБЖАЛВАНЕ 

V.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 
V.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 
 
 

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

03.10.2014 г.  
 

Възложител 

Трите имена: инж.Хасан Азис 
Длъжност: Кмет на Община Кърджали 

 


