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Р Е Ш Е Н И Е 
23.4.2021 г.

X РД-11-218/23.04.2021 г.
          документ,
          регистриран от
Signed by: Ivo Cvetanov Manchev  

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ и чл. 110, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение за определяне на изпълнител 

с № РД-11-428/31.08.2020 г. по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-

монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на 

територията на Софийска област и София град, в изпълнение на проект „Подкрепа за 

развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“, включваща 3 

обособени позиции и предвид получено писмо с вх. № 26-00-2625 от 15.04.2021 г. 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. На основание чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 5 от ЗОП, 

изменям Решение № РД-11-428/31.08.2020 г., в частта по обособена позиция № 1 „Извършване 

на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“, като прекратявам 

обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на 

извънболничните структури на спешната помощ на територията на Софийска област и София 

град, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска 

помощ“ по ОПРР 2014-2020“, в частта по обособена позиция № 1 „Извършване на строително-

монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“,  със следните мотиви: 

С Решение за определяне на изпълнител № РД-11-428/31.08.2020 г. е обявено 

класирането на участниците в посочената обществена поръчка, в частта по обособена позиция 

№ 1 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“ при 

предварително обявен критерий „най-ниска цена“, както следва: 

 



I-во място – „КСВ Инженеринг“ ООД с обща цена за изпълнение в размер на 484 
560.85 лева без ДДС; 

II-ро място – „Графена Груп“ ЕООД с обща цена за изпълнение в размер на 505 925.46 
лева без ДДС; 

III-то място - „Ивелинстрой“ ЕООД с обща цена за изпълнение в размер на 568 497.05 
лева без ДДС; 

 
С писмо с вх. № 26-00-2625 от 15.04.2021 г., класираният на първо място участник „КСВ 

Инженеринг“ ООД е уведомил възложителя, че отказва да сключи договор с Министерството 

на здравеопазването за изпълнение на обществената поръчка, в частта и по обособена позиция 

№ 1 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“. 

Предвид това, налице е хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ от ЗОП, като 

участникът „КСВ Инженеринг“ ООД, класиран на първо място е отказал да сключи договор за 

изпълнение на поръчката, в частта и по обособена позиция № 1 „Извършване на строително-

монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“, в следствие на което възложителят 

прекратява обществената поръчка в частта й по обособена позиция № 1 „Извършване на 

строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП – София град“ с настоящето мотивирано 

решение. 

II. На основание чл. 43, ал. 1 (отм.) от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 (отм.) от ЗОП и чл. 

24, ал. 1, т. 2 (отм.) от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, същото да 

бъде публикувано в деня на изпращането му в електронната преписка на обществената поръчка 

в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, 

на следния електронен адрес: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-

zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-stroitelno-montazhni-raboti-za-nuzhd/. 

 III. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва 

пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му. 

 

23.4.2021 г.

X Бойко Пенков
д-р Бойко Пенков
Заместник-министър на здравеопазванет...
Signed by: Boyko Marinov Penkov  

 
 


