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Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

10.08.2018 г.                                № 11701           гр. София 

 

 

 
 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня 

към Министерство на отбраната по обособени позиции”. 

 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол № 1 с изх. 

№ 10528/19.07.2018 г., Протокол, № 2 с изх. № 11138/31.07.2018 г.  и Доклад с изх. 

№ 11169/01.08.2018 г. на комисия, назначена Заповед № 773/18.06.2018 г. изменена 

със Заповед № 902/16.07.2018 г.,на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове 

и военно - почивно дело”, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки с предмет: “Обслужване на социална кухня към 

Министерство на отбраната“ за Обособена позиция № 1: „Обслужване на 

социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Хасково“, открита с 

Решение № 6950/10.05.2018 година, 
  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

І. Класираният участник, както следва:  
 

          1-во място:  

 

  „ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД, предложил e: 

 

Цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,90 (два и 0,90) лева без ДДС, 

съответно 3,48  (три и 0,48) лева с ДДС. 

 

          2-ро място: 
 

„КАБЕЙ-КО“ ЕООД ЗА II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е предложил: 

Цена за 1(един) човек за 1(един) обяд  - 2,92 (два и 0,92) лева без ДДС, 

съответно 3,50  (три и 0,50) лева с ДДС;  
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ІІ. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на обществената 

поръчка, както следва: 

 

„ВНП ФАСИЛИТИ“ ЕООД 

 

III. Настоящото решение да се изпрати на участниците в 3 (три) дневен срок 

от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с протоколите на комисията 

в профила на купувача на URL адрес: http://www.militaryclubs.bg/node/1064. 

 

IV. 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 на решението за определяне на изпълнител.  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                                                                /П/ 

                                              

 ВАЛЕРИ  КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ  


