
УПРАВЛЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНА 

КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

1606, София, бул. „Ген.Тотлебен" № 34 

 

 

        РЕШЕНИЕ 

      № 3-287/05.12.2013 г. 

за прекратяване на процедурата за възлагане обществена поръчка с предмет „Охрана на военни обекти в 

управление на Стационарна комуникационна и информационна система 

и стопанисвани от военно формирование 28870” 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КОМАНДИР НА СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА. 

На основание: чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение първо от Закона за обществените поръчки, приет Протокол 

№ 3-286/04.12.2013 г., на комисия назначена с моя заповед № 586 /06.11.2013 г., за провеждане на процедура 

за предварителен подбор по обществена поръчка с предмет „Охрана на военни обекти в управление на 

Стационарна комуникационна и информационна система и стопанисвани от военно формирование 

28870", 

          РЕШИХ: 

I. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на военни обекти в 

управление на Стационарна комуникационна и информационна система и стопанисвани от военно 

формирование 28870", открита с Решение № 3318/23.09.2013 г., вписано в Регистъра за обществени поръчки 

при Агенцията за обществени поръчки. 

II. Основание за прекратяване: чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение първо от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) - отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата. 

III. Мотиви за прекратяване - настъпили съществени промени в обстоятелствата на 

процедурата, обявена с решение № 3-318/23.09.2013 г., поради което отпада и 

необходимостта от нейното провеждане. Поради тази причина не може да се поеме 

ангажимент и в момента не може да се продължи провеждането на процедурата за 

охрана, тъй като се променя съществена част от документацията. 

IV. Решението за прекратяване да се изпрати за публикуване в Регистъра за 

обществени поръчки при Агенцията за обществени поръчки и до всички участници в 

процедурата, както и да се публикува на сайта на Министерство на отбраната. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10-дневен 

срок от получаването му, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП. 

 


