
 

РЕШЕНИЕ  

ЗА  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА  

№ 03-02/22.07.2021 год. 

 
На основание чл.110, ал.1, т.9 и чл.22.ал.1, т.8 от ЗОП 

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

 
Обществена поръчка  с предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на 

клинична и микробиологична лаборатории в „Специализирана болница за активно лечение на 

Пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД, град Враца”, с идентификационен номер в 

АОП 01233-2020-0003, открита с Решение № 03/20.02.2020 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ-

Враца” ЕООД. 

Мотиви:  

поради наложили се противоепидемични мерки във връзка с извънредно положение, 

обявено на 13.03.2020 год. от МС на Република България и последвалата извънредна епидемична 

обстановка, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с 

Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет 

от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 

г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на 

Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 

2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.  и Решение № 426 на 

Министерския съвет от 26 май 2021 година и специфичния предмет на дейност на възложителя 

като специализирано лечебно заведение по лечение на COVID-19, провеждането на процедурата 

нееднократно е удължено. В този период се установи, че са необходими съществени промени 

в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, 

предвид включването на нови консумативи и отпадането на нуждата от други.  
С цел законосъобразност при възлагане на обществената поръчка и при наличие на 

условията съобразно чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП Възложителя следва да прекрати обществената 

поръчка. 

Решението се публикува в Профила на купувача на адрес - https://pulmo-

vratsa.com/?page_id=1476 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7, б.“д“ от ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/ 

 
Д-р Костадин Шахов 

Управител „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД 
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