
 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 
На 12.11.2014 г. се събра определения със заповед № 

642/03.09.2014г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и 
военно-почивно дело” екип, който изпълнява Договора за предоставяне на 
финансова помощ с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014г. „Оптимизиране 
структурата и функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, 
посредством провеждане на функционален анализ”. 

 
1. Милена Маринова Петрова - ръководител, 
2. Зорка Евгениева Петрова - счетоводител, 
3. Маргарита Йорданова Маринова - координатор 
 
Екипът обсъди резултатите от проведеното пазарно проучване 

Относно: Директно възлагане по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с 
предмет: „Информация и публичност на проекта" в изпълнение на 
Договор с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма “ Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

В указаният срок до 17.30 ч. на 12.11.2014г. е постъпила на указания 
в поканата e-mail адрес и входирана в деловодството на ИА “Военни 
клубове и военно – почивно дело” 1 (една) оферта, както следва:  

 
 Вх. №/дата  Кандидат 

1. 
Вх. № 9990/12.11.2014 г.
15:49 ч. 

“ЕС КЕЙ ПРО СЪРВИЗ” ООД,  
 ЕИК: 202580408 

 
Екипът разгледа представената оферта и констатира, че същата 

отговаря на изискванията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
В офертата е посочено, че мерки за осигуряване на информация и 

публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия 
период на изпълнение на проекта до 01.09.2015г. и включват: 

1. Организация и провеждане на откриваща и закриваща 
конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе 
паузи – 2 броя; 

2. Изработване на информационна табела за проекта – 1 брой; 
3. Подготовка и отпечатване на брошури – А4 цветна, двустранна и 

информационни материали за проекта /флаш памет/ - 500 броя /общо/;  
4. Платени медийни публикации – 3 броя. 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Предложената цена за изпълнение е в размер на – 5 100 лв. (пет 
хиляди и сто) лв. без ДДС, дружеството не е регистрирано по ЗДДС и 
посочената цена е крайна. 

Положени са всички усилия за публичност и прозрачност като е дадена 
възможност на неограничен брой участници да представят оферта. 
Поканата за оферта на вниманието на  всички  заинтересовани е качена на 
сайта на Агенцията в Актуална информация и  Проекти  по ОПАК. 
Въпреки горното в срока е постъпила само една оферта, която отговаря на 
изискванията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвид определената дата 
за откриване на поръчката за “информация и публичност на проекта” -
15.10.2014 г. в утвърденият график на планираните поръчки по ЗОП – 
Приложение ХVІІІ, както и че дейностите за информация и публичност ще 
популяризират проекта и резултатите от него сред широката общественост 
е необходимо да не се отлага повече във времето. 

Предвид изложеното, екипът реши да предложи на изпълнителният 
директор да бъде сключен договор по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП  с 
предмет: „Информация и публичност на проекта"  в изпълнение на 
Договор с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с 
участникът, “ЕС КЕЙ ПРО СЪРВИЗ” ООД, ЕИК: 202580408, предложил 
ценово предложение: 5 100 лв. (пет хиляди и сто) лв. без ДДС. 

                                                              
 
1. Милена Петрова /П/ 
2. Зорка Петрова  /П/ 
3. Маргарита Маринова /П/ 
 
 


