
 
 

 

 
                       РЕПУ БЛИ КА БЪЛГ А РИ Я  

Минист ър  на  земеделието  и  хранит е  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД 52 - 11 

София, 21.03. 2017 г. 

На основание чл. 179 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № РД 52-

9/10.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги 

чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, публикувано в РОП на АОП на 

14.03.2017 г. под № 00696-2017-0004 и одобрен от министъра на земеделието и храните 

Доклад № 93-1980/21.03.2017 г. на главния секретар на МЗХ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 І. Изменям:  

1. Документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, одобрена с 

Решение № РД 52-9/10.03.2017 г. за откриване на процедурата, публикувано в РОП на АОП 

на 14.03.2017 г. под № 00696-2017-0004, както следва: 

 Точка 16 от раздел „Указание за подготовка“, съдържащ изискване участниците да 

представят: „Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – 

попълва се Образец № 7“, се заличава. 

2. Обявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, одобрена с 

Решение № РД 52-9/10.03.2017 г. за откриване на процедурата, публикувано в РОП на АОП 

на 14.03.2017 г. под № 00696-2017-0004, както следва:  

Раздел II.2.5. текст „Общ брой безплатни минути за всички изходящи разговори 

Тежест:10“ се заменя с текста „Първоначален период на таксуване на повикване Тежест:10“ 

ІІ. Настоящото решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 ІІІ . Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.   

/П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 


