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        Р Е Ш Е Н И Е № 281 от 03.08.2020г. 
Град Пловдив 

 

 
         На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), в качеството ми на Възложител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница“ – гр. Пловдив по пет 

обособени позиции“, и след проведена процедура – публично състезание по реда на чл. 

178 от ЗОП, открита с решение за откриване на процедура изх. № 239/08.05.2020г. за 

възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП (публикувано с 

ID № 976096 в РОП на АОП) и обявление за поръчка изх. № 240 от 08.05.2020г. 

(публикувано с ID № 976108 в РОП на АОП), номер на преписката в РОП на АОП, с номер на 

преписката в АОП 03504-2020-0001, и като взех предвид писмо с вх. № ДГ-20-627 от 

03.08.2020г. от „МИРА ФУУД“ ЕООД, с което участникът класиран на първо място за 

изпълнение на предмета на обособена позиция № 1 „Доставки на мляко и млечни 

хранителни продукти“ и обособена позиция № 5 „Доставки на плодови и зеленчукови 

консерви и пакетирани хранителни продукти” заявява изричен отказ от сключване на 

договор за обществена поръчка по тези обособени позиции;   

 

І. ИЗМЕНЯМ: 
 

Решение № 264 от 13.07.2020г., в част III „ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“  

 
 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”  

участникът „МИРА ФУУД“ ЕООД,  и  

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и 

пакетирани хранителни продукти”, участникът „МИРА ФУУД“ ЕООД,  

класиран на първо място за посочените обособени позиции.  

             ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

 по ОП № 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти“; и 



  по ОП № 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 

продукти” 

участникът, класиран на второ място за тези обособени позиции, а именно: 

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД, с когото да бъдат сключени договори за възлагане на 

обществена поръчка 

- за ОП № 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти“, 

- за ОП № 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 

продукти”, при условията на чл. 112 от ЗОП. 

 
ІІI. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО: 

 

С решение № 264 от 13.07.2020г. са определени изпълнителите на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗОРНИЦА“ – гр. 

Пловдив по пет обособени позиции“, открита с решение за откриване на процедура изх. 

№ 239/08.05.2020г. за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП (публикувано с ID № 976096 в РОП на АОП) и обявление за поръчка изх. № 240 от 

08.05.2020г. (публикувано с ID № 976108 в РОП на АОП), с възложител – директора на ДГ 

„Зорница“, град Пловдив. 

Решението е връчено на всички участници при условията на чл. 43 от ЗОП на 13.07.2020г. 

като участникът „МИРА ФУУД“ ЕООД е потвърдил получаването на решението чрез 

изрично потвърждение, получено на електронната поща на възложителя на дата: 

13.07.2020г. 

На дата 03.08.2020г. с писмо с вх. № ДГ-20-627 от 03.08.2020г. участникът класиран на 

първо място за изпълнение на предмета на обособена позиция № 1 „Доставки на мляко и 

млечни хранителни продукти“ и обособена позиция № 5 „Доставки на плодови и 

зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”, а именно „МИРА ФУУД“ ЕООД 

заявява изричен отказ от сключване на договори за обществена поръчка по тези обособени 

позиции. 

Предвид гореизложеното, считам че е налице хипотезата на чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗОП, а именно да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по:  

- обособена позиция № 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти“ и  



- обособена позиция № 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани 

хранителни продукти”, участникът, класиран на второ място за тази обособена позиция – 

„ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД. 

               IV. Настоящото решение e индивидуален административен акт и подлежи на 

обжалване на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

Решението е публикувано в профила на купувача на възложителя под формата на 

електронен документ, към преписката на обществената поръчка на следния интернет 

адрес: http://cdgzornica.com/site/blog/category/profil_na_kupuvacha/proceduri-po-zop/ 

  

 

 
 ЗАЛИЧЕН ЧЛ. 37 ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,………….п…………. 

Тинка Ткачова 

Директор ДГ „Зорница“, град Пловдив 
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