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Българска Федерация по Борба 

София 1040, бул. "Васил Левски" № 75             http://www.bul-wrestling.org/  тел: +359 2 9814513 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 320/08.06.2017 г. 

за прекратяване на процедура №1/31.05.2017 за вътрешен конкурентен подбор, обявена с 

Покана №304/31.05.2017 г. 

 

 На основания чл. 110, ал. 1, т. 8 и чл.22, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки и във 

връзка с обявена процедура №1/31.05.2017 за вътрешен конкурентен подбор с Покана 

№304/31.05.2017 г. с предмет "Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и 

възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица 

за нуждите на БФБ", Обособена позиция № 5 „Осигуряване на база за състезателна  подготовка 

и хотелско настаняване на надморска височина 900-1000 м.”по Рамково споразумение 

№232/19.04.2017 г.  

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

I. Процедура №1/31.05.2017 за вътрешен конкурентен подбор с Покана №304/31.05.2017 г. с 

предмет "Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на 

българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ", 

Обособена позиция № 5 „Осигуряване на база за състезателна  подготовка и хотелско 

настаняване на надморска височина 900-1000 м.” по Рамково споразумение №232/19.04.2017 г.  

1. Мотиви и правно основание 
 
Отпада необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в  
резултат на съществена промяна в обстоятелствата, а именно отпада предвиденото 
настаняване съгласно Раздел I от Покана №304/31.05.2017 г. 
 
Основание за прекратяване - чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 
 
II. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да се 
изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата и да се публикува в профила на 
купувача на основание чл. 43, ал.4. 
 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията,  

Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18  

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg,  
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Интернет адрес: http://www.срc.bg 

 
Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение 
подлежи на обжалване пред КЗК в десетдневен срок от датата на получаването му.  
 
III.       На основание чл. 121 от ЗОП, нареждам получените оферти от потенциалните 

изпълнители, както следва: 

 

Вх. № 64/06.06.2017 - Джули Инвестконсулт ООД 

Вх. № 65/08.06.2017 - Община Самоков 

 

да се съхранят неотворени в досието на процедурата за срока по чл. 122, ал. 1 от ЗОП. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    

                                          

                                                  

        

 

        /подпис и печат/ 

             /Валентин Райчев , 

         Представляващ БФБ// 

 

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД 

 


