
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1232
София, 14.11.2019 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева

Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров

Пламен Киров

при участието на протоколист Теодора Ананиева, разгледа в открито заседание, 
проведено на 14.11.2019 г., преписка № КЗК-892/2019 г., с наблюдаващ проучването г-жа 
Анна Янева –член на КЗК.

В Комисията  за  защита  на  конкуренцията  (КЗК)  е  образувано  производство  по 
преписка  №  КЗК-892/30.10.2019  г.,  във  връзка  с  постъпила  жалба  с  вх.  №  ВХР-
2002/25.10.2019 г.,  п.к.  24.10.2019 г.,  подадена от  „Блокбастер Брадърс“ ЕООД  срещу 
Решение № 323/08.10.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 
гр. Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
чл.  18, ал. 1, т.  12 от ЗОП „публично състезание” с предмет:  „Доставка и монтаж на 
външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив“.

С молба с вх. № към КЗК-892 от 06.11.2019 г., п.к. 05.11.2019 г., управителят на 
„Блокбастер  Брадърс“  ЕООД заявява,  че  оттегля  жалбата  си  срещу  Решение  № 
323/08.10.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив.

Моли производството по преписка № КЗК-892/30.10.2019 г. да бъде прекратено.
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Съгласно  текста  на  чл.  213,  ал.  1,  т.  3  от  ЗОП,  КЗК с  определение  прекратява 
производството,  при  оттегляне  на  жалбата.  Следователно,  с  оттегляне  на  жалбата, 
подадена от „Блокбастер Брадърс“ ЕООД, не съществува правно основание,  на което 
образуваното производство да продължи и да се проведе проучване относно евентуално 
извършени нарушения при издаване на Решение № 323/08.10.2019 г. на управителя на 
„Водоснабдяване  и  канализация“  ЕООД  -  гр.  Пловдив за  откриване  на  „публично 
състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на „ВиК“ ЕООД – гр. 
Пловдив“. Предвид подадената молба и при положение, че е налице фактическият състав 
на  горепосочената  императивна  разпоредба,  КЗК  следва  да  остави  без  разглеждане 
жалбата и да прекрати производството.

С  оглед  обстоятелството,  че  подадената  жалба  от  „Блокбастер  Брадърс“  ЕООД 
следва  да  се  остави  без  разглеждане,  а  производството  по  преписка  №  КЗК-
892/30.10.2019 г.   следва да бъде прекратено,  КЗК счита,  че искането на „Блокбастер 
Брадърс“  ЕООД  за  налагане  на  временна  мярка  „спиране  на  процедурата“,  като 
акцесорно, също следва да бъде оставено без разглеждане.

Предвид волеизявлението на „Блокбастер Брадърс“ ЕООД за оттегляне на жалбата, 
отправеното  от  дружеството  искане  за  възлагане  на  направените  по  производството 
разноски, на основание чл. 217, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 143, ал. 3 от АПК, следва 
да бъде оставено без уважение.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 213, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 204 и чл. 217, 
ал. 1 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията

О П Р Е Д Е Л И :

1.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба  с  вх.  № ВХР-2002/25.10.2019 г.,  п.к. 
24.10.2019 г., подадена от „Блокбастер Брадърс“ ЕООД срещу Решение № 323/08.10.2019 
г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив за откриване 
на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
„публично състезание” с предмет: „Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за 
целия автомобилен парк на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив“.

2.  ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  направеното  в  жалбата  на  „Блокбастер 
Брадърс“ ЕООД искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

3. ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по преписка № КЗК-892/2019 г.

4.  ОСТАВЯ  БЕЗ  УВАЖЕНИЕ искането  на  „Блокбастер  Брадърс“  ЕООД  за 
възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.

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

........................................
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

........................................
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

.................................
Анна Янева

.................................
Георгица Стоянова

.................................
Красимир Витанов

.................................
Красимир Зафиров

.................................
Пламен Киров
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