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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19002-2 / 03.04.2019 г. 

за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19002 и 

предмет “Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ 

 

 

Днес 03.04.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - 

Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:  

 

1. С решение.№ 19002-1 / 22.01.2019 г. e открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с рег.№ 19002 и предмет “Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“. 

 

2.Прогнозна стойност на поръчката – 420 000,00 лева без ДДС. 

 

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по 

обществените поръчки под УНП 00246-2019-0004. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1551.html 

 

На основание чл.22, ал.1, т.8 и ал.5, във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19002 и предмет “Доставка на резервни части за 

булдозери LIEBHERR PR 754“, взе следните  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Прекратява обществена поръчка с рег.№19002 и предмет “Доставка на резервни части за 

булдозери LIEBHERR PR 754“, на основание чл.110, ал.1, т.8, предложение второ от ЗОП, тъй 

като е невъзможно да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 

възложителят не е могъл да предвиди. 

Мотиви:  

Със заповед № 267 / 20.02.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е 

създаден Консултативен съвет за сигурност със задача да предприеме действия и набележи мерки 

за оцеляване на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в създалата се кризисна икономическа обстановка, 

касаеща бъдещото съществуване на централата. След проведено заседание Консултативният 

съвет състави протокол № 1 / 20.02.2019 г. с предложения и набелязани мерки за конкретни 

действия. Същият бе представен на Изпълнителния директор с вх. № 8669 / 05.03.2019 г. С оглед 

на горното и в изпълнение на една от мерките - да се оптимизират технологичните разходи на 

дружеството, без да се наруши производствения процес и техническото състояние на 

съоръженията, е целесъобразно  прекратяването на обществена поръчка с рег.№19002 и предмет 

“Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“. 

 

 

 

      Изпълнителен директор: ……(п)….. 

         инж. Ж. Динчев 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1551.html

