
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

Р ЕШЕ НИЕ 

№ „t?..i 

София, .. J.t...f..6 ... 2019 г.

На основание чл. 108, т.4, във връзка с чл. 11 О, ап.1, т.1 от Закон I за 
обществените поръчки (ЗОП) и обществена поръчка с предмет: .,Провеждан на 
специализирани обучения за увел11чава11е на спец11ал11з11раН1пс зна I tн, 
подобряване на уменията и повишаване на експертния капащпет на с.гtуж11те 
в Изпълнителна агенция по околна среда" открита с Решение № 02/22.01.2019 . по 
чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП на изпълнителния директор на ИАОС, публикува n 
Регистъра на обществените поръчки на 22.0l.2019 г. под N1100740-2019-0002 

1. П Р Е К Р А Т Я В А М
На основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ обособена позин l: 

„Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция ,Jlаборат 
аналитична дейност" (ГД ЛАД), включително и Регионалните лаборатории (Р 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Врана. Монтана. Пазарджик. Пл ен. 
Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен и на Дирекция "Монитор, , г II

оценка на околната среда" (МООС)'' и обособена позиция 3: Специализирано обуч 
за служителите на Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" на общес на 
поръчка с предмет „Провеждане на специа.rшз11рапи обучения за увеличаван 
специализираните знания, подобряване на умениsпа п повишаnа11е на експср 
капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда•' тъй 
видно в законоустановения срок в деловодството на ИАОС не е подадена нито 
оферта за участие по цитираната обществена поръчка. 

МОТИВИ: 
С Решение № 02/22.01.2019 r. по чл. 18, a.JI.1. т.12 от ЗОП на изпълните 

директор на ИАОС, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 22.01.201 r. 
под № 00740-2019-0002 е открита обществена поръчка с предмет: ,,Провеждан 
специализирани обучения за увеличаване на специаJшзщ>аюпе зш1 1 1я, 
подобряване на уменията и повишаване 11а експертния капацитет на служите пе 
в Изпълнителна агенция по околна среда". Съгласно обявените услов я н 
обявлението, срокът за получаване на оферти е до 17:30 на 15.02.2019 r. В указ ия 
срок в деловодството на ИАОС не е подадена нито една оферта за участие по обосо 
позиция №1 и №3. Така Възложителя попада в хи1ютсзата на чл. 11 О, ап.1. т.1 or 3
следва да прекрати обществената поръчка. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренци · а в 
1 О-дневен срок от получаването му по реда на чл. 196 от Закон за обществе i те 
поръчки. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати за свед ие 
на участниците в процедурата в 3-дневен i.dL.�-;r'. ..,� а i,_ издаването му.
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