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за прекратяване на Обособена позиция 2: Рисково животозастраховане, включително и 
задължителна застраховка Трудова злополука

Днес, . У Л М л Ш г  на основание чл.108, т.4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 
във връзка с процедура по ЗОП-договаряне с предварителна покана за участие с номер 
ТТ001566 и предмет „Здравно застраховане и животозастраховане", открита с 
Решение ДР-644/22.11.2016 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувани на 
24.11.2016 г. заедно с обявление в преписка на РОП на АОП под номер 00435-2016-0085, с 
предмет разделен на обособени позиции: О бособена  п о зи ц и я  1: Здравно застраховане', 
О бособена  п о зи ц и я  2 : Рисково животозастраховане, включително и задължителна 
застраховка Трудова злополука, на обща прогнозна стойност на поръчката 750 000.00 лв. 
без ДДС (с включени стойности за опции), в качеството ми на Изпълнителен директор на 
„Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП прекратявам процедурата в частта на О бособена  
п о зи ц и я  2 : Рисково животозастраховане, включително и задължителна застраховка 
Трудова злополука, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие.

II. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на това решение, 
да се изпрати до АОП за публикуване в Регистъра на обществени поръчки на обявление 
за възлагане на поръчка.

III. На посочения линк към електронната преписка на процедурата в Профила на купувача: 
http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_comm ission_33.aspx, да се публикува настоящото 
решение в деня на издаването му.

IV. Към момента на постановяване на настоящото решение не са налице заинтересовани 
кандидати по смисъла на §2, т.12 от ДР на ЗОП, имащи право да обжалват решението, 
поради което то влиза в сила от момента на издаването му:

Съгласно разпоредбата на чл.198, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП жалба може да се подава от всеки 
заинтересован кандидат - в случаите по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. Разпоредбата на чл.197, 
ал.1, т.7 от ЗОП визира решенията за определяне на изпълнител и прекратяване на 
процедурата. Следователно законодателят е регламентирал, че право да оспорят решение 
за прекратяване на процедурата имат само заинтересованите кандидати, но не и 
заинтересованите лица (в този смисъл Определение № 948/15.11.2016 г. на КЗК по 
преписка КЗК № 693/2016 г.; Определение № 1098/15.12.2016 г. на КЗК по преписка № 
КЗК-766/25.10.2016 г.). Съгласно §2, т.19 от ДР на ЗОП кандидат е стопански субект, който 
е подал заявление за участие в посочените в същата точка процедури, сред които е и тази 
на договаряне с предварителна покана за участие. Съгласно §2, т.12 от ДР на ЗОП 
заинтересован кандидат е кандидат, който не е отстранен окончателно от процедурата, тъй 
като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с 
което е отстранен, не е приключило.

С оглед на гореизложеното, право да оспорят решението за прекратяване на процедура 
договаряне с предварителна покана за участие имат заинтересованите кандидати, които са 
подали заявления за участие. Към момента на прекратяване на настоящата процедурата, а 
именно след крайният срок за получаване на заявления за участия, няма подадени 
заявления, следователно няма и заинтересовани кандидати, разполагащи с правен интерес 
да подават жалба срещу настоящото решение.
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