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ЗАПОВЕД 

№…39….. Москва, 07.04.2021 г. 

На основание чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки и отразени резултати в Протокол № 125/07.04.2021 г. и Доклад № 126/07.04.2021 г. 

от работата на комисия, назначена със Заповед № 37/31.03.2021 г. на Бисер Юлиянов 

Стамболиев, главен секретар на Центъра на промишлеността на Република България в 

Москва по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “"ОХРАНА 

НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" ” с четири 

обособени позиции: 

 Обособена позиция 1: позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на 

ЦПРБ в Москва";  

 Обособена позиция 2: позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на 

ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 3: позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на 

достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 4: позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в 

сградите на ЦПРБ в Москва",  

Обществената поръчка е открита с Решение № D95483 / 01 март 2021 (понеделник) 16:24 на 

Бисер Юлиянов Стамболиев, главен секретар на Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва. 

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Открита процедура и 

обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените 

поръчки под уникален номер: 01450-2021-0001. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП 

обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на 

Европейския съюз на 05.03.2021 г. под номер TED14/2021-008323 

I.    ПРЕКРАТЯВАМ: 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “"ОХРАНА НА 

СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" ” с четири обособени 

позиции: 

 Обособена позиция 1: позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на 

ЦПРБ в Москва";  

 Обособена позиция 2: позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на 

ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 3: позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на 

достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"  

 Обособена позиция 4: позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в 

сградите на ЦПРБ в Москва",  
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поради  липса на посъпили оферти до крайния срок за получаване на оферти 05 апр 2021 

(пон), 17:30 в платформата на АОП. 

На основание чл. 36, ал. 1 и 36а, ал. 1 от ЗОП, решението да се публикува в Регистъра на 

обществените поръчки и на профила на купувача. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                       

 

БИСЕР СТАМБОЛИЕВ 

 

 

 

 
 


