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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ЗОП-05/6 от 07.03.2018 г. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписан от 

членовете на комисията Доклад от дата: 07.03.2018 г., предадени ми заедно с цялата 

документация от комисия, назначена със Заповед ЗОП-05/4 от 06.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ЦРЧР, в качеството му на Възложител за провеждане на 

вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

(вътрешен конкурентен избор) с предмет: 

 Организиране на „Знакова конференция Научни инфраструктури“ – категория Д 

 

Р Е Ш И Х: 

 На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедура за вътрешен 

конкурентен избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

         Организиране на „Знакова конференция Научни инфраструктури“ – категория Д 

 

III. Подробни мотиви за прекратяване на процедурата са изложени в Доклад и Протокол от 

дата: 07.03.2018 г., изготвени и представени ми от Комисията, които приемам. 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му. 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от 

ППЗОП, настоящото Решение, заедно с Доклада да се публикува в Профила на купувача на 

следния  интернет адрес: 

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

http://www.hrdc.bg/profile/b2d3f867990900387ce15710dce5b618
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Настоящото решение на Възложителя, заедно с Доклада да се публикува в Профила на 

купувача в деня на изпращане на решението на участниците. 

VI. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, решението на Възложителя подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването 

му. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

ТАТЯНА КАЛКАНОВА 

Изпълнителен директор на ЦРЧР 

 

 

 

 

 


