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Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

17.07.2017 г.                                           № 9558            гр. София 
 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и 

телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело“, както следва: Хотел “Олимп” и ВПД 

„Боровец”, к.к.„Боровец”, община Самоков“. 

 

 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в утвърден Доклад 

с изх. № 9377/12.07.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 716/07.07.2017 

г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, 

за провеждане на преговори с поканените за участие лица в процедура на пряко 

договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно-

почивно дело“, както следва: Хотел “Олимп” и ВПД „Боровец”, 

к.к.„Боровец”, община Самоков“, открита с Решение № 8565/27.06.2017 г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени 

поръчки с № 00515-2017-0012, 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Класираният участник, както следва:  

Първо място: „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД, гр. Пловдив с 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 584,00 (десет 

хиляди петстотин осемдесет и четири) лева без ДДС. 
 

ІІ. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на 

обществената поръчка, както следва: 

„ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД, гр. Пловдив с предложена 

обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 584,00 (десет хиляди 

петстотин осемдесет и четири) лева без ДДС. 

 

ІІІ. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати 

на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му и в същия ден да се 

публикува заедно с протокола и доклада на комисията в профила на купувача на 

URL адрес: http://www.militaryclubs.bg/node/885. 
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ІV. На основание чл. 196, ал. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото 

решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване му.  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                        

     /п/   

  ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ

  


