
ВОЕННА АКАДЕМИЯ .,ГЕОРГИ СТОЙКОВ PAKOBCKI!: 
1504. Софш1, бул. ,,Евлоr11 и Христо Гt:орrиеви·• № 82 

Рег. №(Ц.� -�� :-. !fff.1 l f- .10.2019 г. 
Екз. Едииствен 

РЕШЕНИЕ 

№ 4-2/l!:_.10.2019 г. 

На основание чл. 11 О, ал. 1 т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, и констатирани, нарушения при стартирането, които 
не могат да бъдат отстранени при публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: ВР1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за 
изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", открита с Решение 
№ 4/08.10.2019 r. и променена с решение за одобряване на обявление за и:-�менение №! 
4-1/14.10.2019 г. на зам.-началника по администрацията и логистиката на Военна
академия „Г. С. Раковски", публикувана в АОП под № 00063-2019-0004 и в Профила
на купувача като електронна 
\1ttps:/ /mdc. bg/profi l/obstej2019

преписка, 

РЕШИХ: 

достъпна на адрес:

1. Прекратявам публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: BPI 004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за 
изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", открита с Решение 
No 4/08.10.2019 г. и променена с решение за одобряване на обявление за изменение №! 
4-l/14.10.2019 г. на зам.-началника по администрацията и логистиката 11а Военна
академия .. Г. С. Раковски", публикувана в АОП под № 00063-2019-0004 и в Профила
на купувача като електронна 
\1ttps://rпdc.bg/prol"il/obstej2019.

11. Мот1ши:

преписка, достъпна на адрес:

Процедурата е открита с Решение № 4/08.10.2019 г. и променена с решение 
за одобряване на обявление за изменение № 4-1/14.l0.2019 г. на зам.-началника по 
администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. Ршсовски". В 
публикуваната информация на „Профила на купувача" е приложена документация 
свързана с проекта за реконстру1<цията на съществуващата сграда. В този проект се 
констатира. че липсва информация свързана с дограмата, оградата и нает, 1."IКите около 
бъдещето общежитие. Допуснатите грешки не могат да бъдат коригирани „ без това да 
промени условията, при които е обявена процедурата. 

111. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача в деня на




