
Изх. № 9583/17.07.2017 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                    /П/ 

                      ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 

 

Д О К Л А Д  

 

 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 750/13.07.2017 г. на 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-

почивно дело”, по процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на 

ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб – 

Свищов”, открита с Решение № 8927/04.07.2017 г. на изпълнителния директор 

на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” и изпратена покана до 

„НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ВИДЕОСАТ-НОВЕ ” ООД. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР, 

 

В изпълнение на Заповед № 750/13.07.2017 г., назначената комисия в 

състав: 

Председател: Васил Пенов – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки”, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”; 

 

Членове:  1. Боян Савов – главен експерт в Координация, контрол, 

маркетинг и реклама”, главна дирекция “Военно-почивно дело и военни 

клубове”; 

                               2. Йордан Данчев – главен експерт в отдел “Бюджет”, 

дирекция “Финанси”, 

 

и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение      

№ 8927/04.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело” и  изпратена покана с изх. № 8928/04.07.2017 г. до 

„НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ВИДЕОСАТ-НОВЕ” ООД, се събра да 

проведе преговори с поканените участници в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни 

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

следва: Военен клуб – Свищов”. 

 

 



 

 

І. Комисията след като получи представената оферта, списъка с 

участниците и протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилник за прилагането на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП), започна своята работа.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

Съгласно поканата до определени лица, крайният срок за получаване на 

оферти е 13:00 часа на 13.07.2017 година.  

До крайният срок, в деловодството на ИА “ВКВПД” е подадена следната 

оферта:  

1. „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх. № 7860/12.07.2017 г., 13:04 часа; 

Офертатае е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

е отбелязан поредният номер, датата и часът на получаването.  

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

 

На договарянето не присъства представител на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за провеждане на преговори.  

 

Въз основа на гореизложеното, комисията предлага: 

Да бъде прекратена процедурата на пряко договаряне с определени лица 

за осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни 

клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб – Свищов”, 

поради липса на участници или техни представители, с които да бъдат 

проведени преговори.   

 

Настоящият доклад, съставен на 13.07.2017 г., се изготви и подписа на 

основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на възложителя.  

  

 

Председател:      Васил Пенов: ................/П/..........      

Членове:            1.  Боян Савов: ............./П/...........        

                               2. Йордан Данчев: ......./П/........... 

 

 

 

 


