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Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Изх. № 86/02.05.2019г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 

10 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки ПРЕКРАТЯВАМ 

възлагането на обществена поръчка с предмет „Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ «Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле”, открита с Обява за събиране на оферти № 

57/29.03.2019г. на Д-р Димитър Стефанов – Председател на УС на СНЦ „МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ 

със следните МОТИВИ: 

предвид факта, че при изготвяне на техническата спесификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не е съобразил единичната цена на артикулите. В подобна хипотеза би се създала и 

ситуация, която би могла да доведе до неефективно разходване на бюджетни средства. 

Гореизложените обстоятелства и аргументи представляват основание за 

прекратяване на поръчката, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно: поради 

нарушения при откриването и провеждането на възлагането на поръчката, които 

нарушения не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 

обявена поръчката. 

Настоящото съобщение да се публикува в електронната преписка на конкретната 

обществена поръчка в профила на купувача на адрес: https://mig.tutrakan-

slivopole.bg/?page_id=118 

 

02.05.2019г.     С уважение:   …..…./п/……….. 

       /Д-р Димитър Стефанов/ 

     Подписът е заличен на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП 
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