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Р Е Ш Е Н И Е  

№ ОП-01-04./03.01.2019 г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за 

обществените поръчки и становище на Агенцията за обществени поръчки за осъществен 

предварителен контрол по чл. 233 от ЗОП, относно процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Софтуерна поддръжка и 

развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“, открита с 

Решение № ОП-01-268/15.10.2018 г. на генералния директор на Българското национално радио 

 

Р Е Ш И Х :  

I. Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични 

системи „Далет“ в Българското национално радио“, открита с Решение № ОП-01-268/15.10.2018 

г. на генералния директор на Българското национално радио. 

Мотиви: С решение № ОП-01-268/15.10.2018 г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, 

т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки. Процедурата е публикувана в регистъра на 

обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под № 00349-2018-0017. На 

основание чл. 233, ал. 1 от ЗОП, АОП е осъществило предварителен контрол върху процедурата. 

В своето становище, изготвено на основание о чл. 233, ал. 4 от ЗОП, АОП изразява мнение, че не 

са налице достатъчно доказателства, които да обосноват избора за провеждане на 

процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно разпоредбата на чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от ЗОП, процедурата се прекратява, когато са установени нарушения при откриването 

й провеждането, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които 

е обявена същата. Съгласно становището на АОП, необходимо условие за обоснованото 

прилагане на избраното правно основание е посредством многократното развитие на 

системата „Далет“ да не се стига до фактическа подмяна на първоначалния програмен 

продукт с нов, което изисква спазване на общия ред за възлагане. Тъй като от момента на 

първоначалното внедряване на системата „Далет“ в БНР през 2005 г., същата е претърпяла 

множество изменения, съществува вероятност да се приеме, че използваният в момента 

продукт е различен от първоначалния. Поради това, законосъобразното възлагане на поръчка 

изисква прекратяването на откритата процедура на договаряне без предварително обявление 

и обявяването на открита процедура по реда на ЗОП. 
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II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на участника 

в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

 

II. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, решението 

да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на интернет 

страницата http://www.profilnakupuvacha.com/1470 в деня на изпращането му на участника.  

 

IV. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 
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