
Р Е Ш Е Н И Е 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

17.07.2017 г.                                         № 9560           гр. София 

 

 

Съдържание:  За прекратяване на процедура за възлагане на oбществена поръчка.  

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки, Решение № 8754/30.06.2017 г. за откриване на процедура на пряко 

договаряне за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и 

телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно 

дело“, както следва: ВК - Гоце Делчев“, публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на Агенцията по обществени поръчки с № 00515-2017-0017 и на интернет 

страницата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, профил на купувача, 

http://militaryclubs.bg/node/893, 
 

Р Е Ш И Х: 
 

 І. Прекратявам откритата процедура на пряко договаряне за възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни 

програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както 

следва: ВК - Гоце Делчев“. 

 

 МОТИВИ: 

 

Процедурата е открита на 30.06.2017 г., като покана за участие в прякото 

договаряне с изх. № 8759/30.06.2017 г. е изпратена до „КАБЕЛ САТ ЗАПАД” ООД. 

До определения краен срок за подаване на оферта - 13:00 часа на 10 юли 2017 

година, в деловодството на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, не е 

подадена оферта от поканеното лице. 

 ІI. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се 

публикува в деня на издаването му в профила на купувача на URL адрес: 

http://militaryclubs.bg/node/893. 

 III. На основание чл. 197, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от 

публикуването му в профила на купувача. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                                     

                                               /п/ 

   ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ 


