
 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 
 

от проведена работна среща на екипа по управление/организация на Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 
„Административен капацитет“, с рег. № 14-22-13/25.09.2014г, с предмет: „Подобряване 
на професионалната компетентност на служителите на ИА „Военни клубове и военно-
почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“ . 
 
 

На 10.11.2014г., в 17:30 часа, в сградата на Централен военен клуб се събраха членовете 

на екипа по управление/организация на договор № 14-22-13/25.09.2014г, както следва: 

 
- Ивелин Николов – ръководител на проект; 
- Сийка Ганева – координатор на проекта; 
- Соня Савова – счетоводител на проекта. 

 
 

Работната среща протече при следния дневен ред:  
 
1. Класиране на получените оферти за осигуряване на информираност и 
публичност, във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет“, с рег.               
№ 14-22-13/25.09.2014г, с предмет: „Подобряване на професионалната компетентност 
на служителите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и 
ефикасно изпълнение на задълженията“. 
 
 

По първа точка от дневния ред, във връзка с необходимостта от сключване на 

договор за услуга по проект „Подобряване на професионалната компетентност на 

служителите на ИА „Военни клубове и почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно 

изпълнение на задълженията”  бяха подготвени запитвания за оферти до следните 

фирми: „Уебстар БГ” ООД с изх. № 8398/30.10.2014г., „Виза Клуб” ООД с изх.                     

№ 8399/30.10.2014г, Агенция „Прайм Тайм” с изх. № 8400/30.10.2014г. и „Айви 

Комюникейшънс” ЕООД  с изх. № 8401/30.10.2014г. 

За осигуряване на по-голяма прозрачност при избора на изпълнител за услугата, 

беше отправено и публично запитване до всички заинтересовани лица на електронната 

страница на ИА „ВК и ВПД”, с изх. № 8415/31.10.2014г. 

До 17:30 часа на 06.11.2014г. , в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” са 

постъпили следните две оферти: 



 

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

 

 
Вх. №/дата Кандидат: 

Начин на пристигане на 
офертата: 

1. 9768/06.11.2014 
„Айви Комюникейшънс” 
ЕООД 

в деловодството на ИА „ВК и 
ВПД” 

2. 9781/06.11.2014 „Прайм Тайм” ЕООД на e-mail 

 
 

Екипът разгледа получените оферти и констатира следното: 

Предложените цени за изпълнение, са както следва: 

1. „Айви Комюникейшънс” ЕООД – 1 500 лв. /хиляда и петстотин/, без вкл. ДДС 

2.  „Прайм Тайм” ЕООД – 1 541.60 лв. /хиляда  петстотин четиридесет и един лв. и 60 

ст/, без ДДС. 

Предвид гореизложеното и с оглед спазване на утвърдения  график на планираните 

поръчки по ЗОП,  екипът единодушно реши да бъде сключен договор за услуга по 

осигуряване на информираност и публичност, във връзка с изпълнението на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 

„Административен капацитет“, с рег. № 14-22-13/25.09.2014г, с предмет: „Подобряване на 

професионалната компетентност на служителите на ИА „Военни клубове и военно-почивно 

дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“, с дружеството, 

предложило най-ниска цена, а именно „Айви Комюникейшънс” ЕООД - на стойност 

1 500 лв. /хиляда и петстотин/, без вкл. ДДС.  Предвид кратките срокове и с оглед спазването 

на утвърдения в договор № 14-22-13/25.09.2014г „График на планираните поръчки по реда 

на ЗОП”, считаме че е спазен принципът на конкурентност, тъй като са постъпили две 

оферти.  

За взетото решение е необходимо да бъде уведомен с доклад изпълнителния директор 

на ИА “ВК и ВПД”, в качеството си на Възложител по договори. При положителна 

резолюция от негова страна следва да бъдат предприети незабавни действия по сключване 

на договор с избрания изпълнител. 

 
Комисията приключи своята работа в 20:30 часа. 

 

1 Ивелин Николов ........../п/................. 

2 Сийка Ганева  ………/п/................... 

3 Соня  Савова  ………/п/………….... 


