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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
„Избор на Изпълuители за извър1ивll11е ш� lllt(lJlUЗU 
11 11роучва1111н 11а видовете и природиите 
.ttестообитаиин в България, 11ред.111ет 11а 
докладваuе съгласио •uz. 17 от Директивата за 

.местообиттшлта и чл. 12 от Директивата Зll 
llmицume" 

С Решение №14/05.06.2018 r. на заместник-изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция 110 

околна среда (ИАОС), на основание и при условията на чл. 100, ад. ·11 от ЗОП, удъджи обявените
срокове по лровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .,Избор на
изпълшпели за извършване на анализи 11 проучвания на видовете и природните местообиташш в 
България, предмет на до1сладване съгласно чл. 17 от Дире1сrивата за местообитанпята 11 чл. 12 от 
Директивата за птиците по три обособени позиции". по обособена позиция №1 „Анализи и
проучвания на видовете и т�шовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)'' и обособена позиция №2: .,Анализи и проучвания на
видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците
(2009/ 14 7 /ЕО )'· 

В срока по qл. 197. ал. l, т. 1 от ЗОП, rrpeд Комисия за защита на конкуренпията е депозирана
жалба срещу цитираното Решение, едновременно с което жалбоподателя, на основание чл. 203, ал. 2 от
ЗОП, е направил искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата". 

Нщ:шчието на инициирани процедури по обжалване предпоставя задълже�rnето на възложителя
да се съобрази с факта на нормативно установеното по имперапmен начин в разпоредбата на чл.203, ал. 3
от ЗОП - спиране на процедурата по провеждане на обществената поръчка в частта на обжалваните
обособени позиции и да не предприема никакви действия по хода и провеждането и до влизане в сила на:
(]) определението, с което се отхвърлят исканията за временна мярка, wти (2) решението по жалбата. ако
е наложена временната мярка. 

С оглед гореизложеното. провежданата от ИАОС процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет ,,Избор на Изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните
местообитания в България. предмет на докладване съгласно чл. 17 от ДИрективата за местообитанията 1.1 

чл. 12 от Директивата за �пиците", по три обособени позиции, има статут „спряна", важимо за
обособена позиция №1 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в 
България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дцре1сrивата за местообитанията 
(92/43/ЕИО)" и на обособена позиция №2: ,,Анализи и проучвания на видовете ппщ11 в България, 
предмет на докладване съгJtасно чд. 12 o"J' Директивата за птиците (2009/147/ЕО)", до възникване на
една от двете хипотези, посочени в · }f)!{8'1'1щ_а_в цитираната разпоредба на чл. 203, ал. 3 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИ ТЕЛ 
ГЕОРГИ БАЛЧЕВ 
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с 
чл. 2 от ЗЗЛД.


