
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1178

София, 10.10.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Aнгелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров

Елена Димова
Зорница Иванова

Петя Велчева

при участието на секретар – протоколист Милена Емилова, разгледа в открито 
заседание, проведено на 10.10.2012 г., докладна записка по преписка № КЗК-909/2012 
г.,  докладвана  от  наблюдаващия  проучването  член  на  Комисията  –  г-жа  Зорница 
Иванова.

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка 
№ КЗК-909/13.09.2012 г. във връзка с постъпила жалба вх. № ВХР-1838/11.09.2012 г. 
(п.к.  10.09.2012  г.)  от  „ПСТ Холдинг“  АД срещу Решение  № 1160/31.08.2012  г.  на 
Кмета на Община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и 
удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП 1”, открита с Решение № 
920 / 13.07.2011 г.  на възложителя.

В  хода  на  проучването  по  преписката  е  постъпила  молба  вх.  №  към  КЗК-
909/13.09.2012 г. от „ПСТ Холдинг“ АД, представлявано от Изпълнителния директор 
Иван Иванов, с която жалбоподателят заявява, че не поддържа и оттегля подадената 
пред КЗК жалба с вх. № ВХР-1838/11.09.2012 г. срещу Решение № 1160/31.08.2012 г. на 
Кмета на Община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и 
удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП 1”, като моли КЗК да 
прекрати производството по преписка № КЗК-909/2012 г. 

С оглед на гореизложеното, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 122ж, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП, съобразно която е предвидено, че образуваното производство пред 
КЗК се прекратява при оттегляне на жалбата.  Следователно с оттегляне на жалбата, 
подадена  от  „ПСТ  Холдинг“  АД,  не  съществува  правно  основание,  на  което 
образуваното производство да продължи и да се проведе проучване относно евентуално 
извършени  нарушения  при  издаване  на  Решение  № 1160/31.08.2012  г.  на  Кмета  на 
Община  Враца  за  класиране  на  участниците  и  определяне  на  изпълнител,  което  е 
предмет на обжалване.
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Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 122ж, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 
връзка с §121, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. в ДВ бр. 93/2011г., в сила от 26.02.2012 г.), 
Комисията за защита на конкуренцията

О П Р Е Д Е Л И :

1. ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата  на  „ПСТ  Холдинг“  АД  срещу 
Решение № 1160/31.08.2012 г. на Кмета на Община Враца за класиране на участниците 
и  определяне  на  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Реконструкция  на 
водопроводната  и  реконструкция  и  удължаване  на  канализационната  мрежа  на  гр. 
Враца – ЕТАП 1”, открита с Решение № 920 / 13.07.2011 г. на възложителя.

2. ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК- 909/2012 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЧЛЕНОВЕ:

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

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

................................
Зорница Иванова

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