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ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Образец на решение по чл. 9 от ПМС .N!! 160/01.07.2016 г. за прекратяване на процедура 
за избор на изпълнител 

РЕШЕНИЕ 

.N!!ОЗ/13.02.2018 г. 

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител 

На основание чл. 9, ал. 2 от Постановление N2160/01.07.2016 г. на Министерския съвет 

прекратявам процедурата за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по обособени позиции, както следва: 

• Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева 
сплав - 2 броя; 

• Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за 

поддържане с вместимост 800 кг. алуминий - 4 броя; 
• Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за 

поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий - 1 брой" 

Мотиви по чл. 9, ал. 2: 
За всяка от обособените позиции по процедурата е подадена само по една оферта, 

което възпрепятства сключване на финансово изгоден договор, поради липса на реална 

конкуренция и невъзможност да се сравни предложената офертата в конкурентна среда, за да 

бъде избрано най-изгодното предложение по избраният критерий - "Оптимално 

съотношение качество-цена", при спазване на целите и принципите, заложени в ПМС 

N2160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, а именно- Ефективността при разходване на средствата се 

постига при осигуряване на конкурентна среда за избор на най-изгодно за възложителя 

предложение. 

На основание чл. 9, ал. 3 от Постановление N2 160 на Министерския съвет от 

01 .07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и 

У правляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г. 
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