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Р Е Ш Е Н И Е  

№ АВ - 307/02.03.2017 г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с обявена обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на 

канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 

„Доставка на канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“, 

открита с Решение № АВ-194/09.02.2017 г. на Генералния директор на БНР, публикувано в 

страницата на Агенция по обществени поръчки под № 00349-2017-0005 и публикувано 

обявление на 09.02.2017 г., 

Р Е Ш И Х :  

На основание чл. 110, ал.1, т. 9 от ЗОП прекратявам процедурата за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Доставка на 

канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 

канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“, открита с 

Решение № АВ-194/09.02.2017 г. на Генералния директор на БНР, публикувано в страницата на 

Агенция по обществени поръчки под № 00349-2017-0005 и публикувано обявление на 09.02.2017 

г., поради съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили 

кръга на заинтересованите лица. 

Мотивите за това са следните: 

В техническата спецификация към документацията за участие, публикувана в профила 

на купувача, поради недостатъци при идентифициране на потребностите в цялата система 

на Възложителят не са включени видове канцеларски материали, доставката на които е 

необходима, предвижда се да бъде осъществявана периодично и поради това следва да 

бъдат включени в спецификацията и оферирани от потенциалните изпълнители на поръчка. 

Добавянето на нови артикули ще промени кръга на заинтересованите от участие в 

процедурата лица. 

Описаната промяна в техническата спецификация не може да бъде реализирана в 

хода на процедурата, поради изтичането на срока за изменение на документацията, 

съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗОП. 
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На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки, настоящото решение 

подлежи на обжалване в 10-дневен срок от публикуването му пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

Настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача в деня на 

издаването му. 

 

 

(п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 


