
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗА  Щ  ИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 984

София, 22.12.2015 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                   Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров

Весела Андонова
  Елена Димова

Зорница Даскалова
  Петя Велчева 

при  секретар  –  протоколист  Златимира  Стайкова,  разгледа  в  заседание, 
проведено на 22.12.2015 г., преписка № КЗК-634/2015 г., с наблюдаващ проучването 
г-жа Зорница Даскалова, Член на КЗК.

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  е  образувано  производство  по 
преписка № КЗК-634/  04.11.2015 г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-1828/ 
29.10.2015  г.  от  „Водстрой  -  98”  АД  срещу  Решение  №  472  от  08.10.2015 г.  на 
Директора на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, с което е открита 
процедура  по  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Проектиране, 
авторски  надзор  и  строителство  в  съответствие  с  нуждите  на  „Южноцентрално 
държавно предприятие“, включващо: проектиране, авторски надзор и строителство 
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на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 
проектиране,  авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски 
пътища,  и  проектиране,  авторски  надзор  и  изграждане  на  технико-укрепителни 
съоръжения“. 

В жалбата се  съдържа искане за  налагане на временна мярка -  спиране на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка.

С молба с вх.№ към КЗК-634 /17.12.2015г., получена на ръка, по преписка  № 
КЗК-634/2015г., жалбоподателят  „Водстрой - 98” АД  оттегля жалба с вх. № ВХР-
1828/  29.10.2015  г.  срещу  Решение  №  472  от  08.10.2015 г.  на  Директора  на 
Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, с което е открита процедура по 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Проектиране,  авторски  надзор  и 
строителство  в  съответствие  с  нуждите  на  „Южноцентрално  държавно 
предприятие“,  включващо:  проектиране,  авторски надзор  и  строителство  на  нови 
трайни  горски  пътища  и  транспортна  техническа  инфраструктура  към  тях; 
проектиране,  авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски 
пътища,  и  проектиране,  авторски  надзор  и  изграждане  на  технико-укрепителни 
съоръжения“,  като  моли   производството  по  преписка  КЗК-634/2015  г.  да  бъде 
прекратено. 

В чл. 122ж, ал.1, т.  3 от Закона за обществените поръчки е предвидено, че 
образуваното  по  реда  на  този  закон  производство  пред  КЗК  се  прекратява  при 
оттегляне  на  жалбата. Следователно  след  оттегляне  на  жалбата,  подадена  от 
„Водстрой  -  98”  АД,  не  съществува  правно  основание,  на  което  образуваното 
производство  да  продължи  и  да  се  проведе  разследване  относно  евентуално 
извършени нарушения при издаване на Решение № 472 от 08.10.2015 г. на Директора 
на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, което е предмет на обжалване. 

Предвид оттеглянето на жалбата направеното искане за налагане на временна 
мярка спиране на процедурата също следва да бъде оставено без разглеждане.

В производството пред КЗК жалбоподателят е направил искане за възлагане 
на  направените  от  него  разноски.  С  оглед  оттеглянето  на  подадената  си  жалба, 
равнозначно  на  признаването  на  административният  акт  за  законосъобразен,  на 
основание чл.122г., ал.9 от ЗОП във връзка с  чл.143, ал. 4 от АПК искането следва 
да бъде оставено без уважение.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 122ж, ал.1, т. 3 и чл.122г, ал.9 от 
ЗОП, Комисия за защита на конкуренцията

ОПРЕДЕЛИ:

1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР- 1828/ 29.10.2015 г. от 
„Водстрой  -  98”  АД  срещу  Решение  №  472  от  08.10.2015 г.  на  Директора  на 
Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, с което е открита процедура по за 
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Проектиране,  авторски  надзор  и 
строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие“, 
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включващо:  проектиране,  авторски  надзор  и  строителство  на  нови  трайни  горски 
пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях;  проектиране,  авторски 
надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и проектиране, 
авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения“.

2. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното искане за налагане на временна 
мярка спиране на процедурата.

3. ПРЕКРАТЯВА производството по преписка №  КЗК-634/2015г.
4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за възлагане на 

направените в производството разноски. 

Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния 
административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

............................................
Александър Александров

................................
                                                           Весела Андонова

................................
                                                              Елена Димова

   ................................
 Зорница Даскалова

................................
                                                               Петя Велчева 
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