РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването
РЕШЕНИЕ
1.10.2020 г .
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РД-11-488/ 01.10.2020

до к ум ен т,
р ег и стр и р ан о т
Sig n ed b y: An eta Lyu b en o va To d o ro va

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОП и
Решение № РД-11-243/27.06.2019 г. на възложителя за откриване на обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж
при служебни пътувания в страната и чужбина за 2019 г.“, и след като се запознах с
Доклад с изх. №75-00-78/29.09.2020 г., във връзка с Решение № 2350 от 13.02.2020 г.,
постановено по административно дело № 538/2020 г. на Върховният административен съд
(ВАС) и Решение № 1173 от 31.10.2019 г. на Комисията за защита за конкуренцията (КЗК)

П Р Е К Р А Т Я В А М:
I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП, обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при
служебни пътувания в страната и чужбина за 2019 г.“, тъй като е отпаднала
необходимостта от провеждане на процедурата, в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата, а именно:
С Решение № 2350 от 13.02.2020 г., постановено по административно дело №
538/2020 г., Върховният административен съд (ВАС) се произнася окончателно по
жалбата подадена срещу Решение № РД-11-348/05.09.2019 г. на министъра на
здравеопазването. С решението си, ВАС връща преписката на възложителя за
продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническото предложение на
„КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД при съобразяване на мотивите изложени от ВАС и от
КЗК.
Същевременно обаче, Министерството на здравеопазването е сключило договор №
РД-11-106/05.03.2020 г. с „БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА“ ДЗЗД с предмет: „Осигуряване на
самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания
в страната и чужбина за 2020 г.“ за нуждите на Министерството на здравеопазването по
Рамково споразумение СПОР № 29 от 22.11.2019 г., поради, което е отпаднала
необходимостта от провеждането и приключването на посочената по-горе обществена
поръчка, поради съществена промяна в обстоятелствата, а именно сключване на
цитирания договор с идентичен предмет. Договорът е влязъл в сила от датата на неговото

сключване и е за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидения финансов ресурс, в
зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо. Именно изложеното по-горе
обуславя необходимостта от прекратяване на процедурата.
II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019 г.,
съгласно § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП) настоящото решение да бъде изпратено на
участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП
(редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП) и чл.
24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, същото да
бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на
купувача“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на следния
адрес: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-poreda-na-zop/osiguryavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-po-vzdu/ и на същия ден да се
изпрати на участниците.
III. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
IV. Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок, считано
от датата на получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

1.10.2020 г.

X

Костадин Ангелов
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