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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ЗОП-06/9 от 11.08.2017г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

На основание чл.112, ал.3 от ЗОП и чл.68, ал.2 от ППЗОП, и Решение № ЗОП-06/8 

от 26.07.2017г. на Антоанета Пакова – Главен секретар на ЦРЧР, в качеството на 

упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП (Заповед № РД-12-310 от 22.11.2016 г.) за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител в резултат на проведен вътрешен 

конкурентен избор по чл.82 от ЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: Еко лагер 2017, на тема „Да открием другия чрез фотообектива“ 10 – 13 

септември 2017, гр. Панагюрище, извършен въз основа на Покана № ЗОП-06/12.07.2017г. 

за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на 

изпълнител при условията на Рамково споразумение № Д-ЗОП-03/29.06.2017г., Рамково 

споразумение № Д-ЗОП-04/29.06.2017г. и Рамково споразумение № Д-ЗОП-

05/29.06.2017г., публикувана в Профила на купувача на ЦРЧР на следния адрес:  

http://www.hrdc.bg/profile/b2d3f867990900387ce15710dce5b618 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: Еко лагер 2017, на тема „Да 

открием другия чрез фотообектива“ 10 – 13 септември 2017, гр. Панагюрище, 

участникът, класиран на второ място – КОНСОРЦИУМ ОБУЧЕНИЯ НА 

МЛАДЕЖКИ РЕСУРС ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177169416, със седалище и адрес на 

управление: град София, р-н Лозенец, п.к.1164, ул. „Златовръх“, № 51-59, представлявано 

от Ваня Тодорова – управител. 

МОТИВИ 

 

С писмо вх.№ Д-ЗОП-03/2 от 09.08.2017г., класираният с Решение № ЗОП-06/8 от 

26.07.2017г. на първо място участник: СГМ ГРУП ЕООД, ЕИК: 202605270, със седалище 

и адрес на управление: гр.София, бул. „Свети Наум” № 25, представлявано от Мартин 

Валентинов Танчев – пълномощник на управителя Стоян Миланов, е заявил отказ за 

сключване на договор за възлагане на обществената поръчка, поради невъзможност да 

http://www.hrdc.bg/profile/b2d3f867990900387ce15710dce5b618
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бъде изпълнител на обществена поръчка с предмет: Еко лагер 2017, на тема „Да открием 

другия чрез фотообектива“ 10 – 13 септември 2017, гр. Панагюрище. 

 

Съгласно чл.112, ал.3 от ЗОП и чл.68, ал.2 от ППЗОП, Възложителят може с 

решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в 

случаите, когато участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договор. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 

срок до участниците в процедурата, по посочените в чл. 43, ал.2 от ЗОП начини. 

 

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

настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на ЦРЧР в електронната 

преписка на поръчката, в деня на изпращането му на участниците. 

 

На основание чл.196, ал.2, т.1 от ЗОП, решението не подлежи на обжалване. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ чл.2 от ЗЗЛД 

ТАТЯНА КАЛКАНОВА 

Изпълнителен директор 
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