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 Във връзка с провеждана от ДП „Пристанищна инфраструктура“ открита 

процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг за възстановяването на пристанищно 

съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка“, възложителят 

информира всички заинтересовани лица, че срещу Решение № РД-10-8/10.03.2014 г. за 

откриване на процедурата и Решение № РД-10-8-1/24.03.2014 г. за промяна на 

Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, е подадена жалба в 

Комисия за защита на конкуренцията. С жалбата е направено искане за налагане на 

временна мярка „спиране на процедурата“. 

 В законоустановения срок по чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят е изпратил в Агенцията по 

обществените поръчки „Информация за хода на процедурата при производство по 

обжалване“ (рег. № 05-11-8-1/07.04.2014 г.). Същата е публикувана и на интернет 

страницата на възложителя в р. „Профил на купувача“ по преписката на процедурата.  

 С вписването на информацията в Регистъра на обществените поръчки, статусът 

на процедурата е „спряна“ до произнасянето на КЗК, съответно на ВАС по искането за 

налагане на временната мярка. В този период възложителят не следва да отговаря на 

постъпили запитвания от заинтересовани лица, в случай, че такива се получат. 

 В момента се очаква произнасяне по особеното искане от КЗК. Съгласно чл. 

121а, ал. 7 от ЗОП законодателят е предвидил възможност определението на 

комисията да може да се обжалва пред ВАС. 

 След произнасяне от КЗК, съответно от ВАС по искането, възложителят ще 

уведоми по надлежния начин заинтересованите лица в процедурата относно сроковете 

за получаване на оферти и тяхното отваряне, както и ще бъдат дадени разяснения на 

постъпили в този период запитвания. 


