
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-

ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

19.10.2015 г.                      № 12991           гр. София 
 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: : „Предоставяне на радио и 

телевизионни програми" за обекти на ИА "Военни клубове и военно 

- почивно дело", както следва: Хотел "Шипка", Резиденция 

"Лозенец", гр. София, ул. "Милин камък" № 70, Вила на 

територията на резиденция "Лозенец", гр. София, ул. "Милин 

камък" № 70, Централен военен клуб, гр. София, бул. "Цар 

Освободител" № 7” 
   

  На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

отразени резултати в Протокол № 1 с изх. № 12 117/06.10.2015 г., Протокол  № 2 с 

изх. № 12 313/08.10.2015 г. и Протокол № 3 с изх. № 12 831/15.10.2015 г. на 

комисия, назначена със Заповед № 988/02.10.2015 г. на изпълнителния директор на 

ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител, за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на радио и 

телевизионни програми" за обекти на ИА "Военни клубове и военно - почивно 

дело", както следва: Хотел "Шипка", Резиденция "Лозенец", гр. София, ул. "Милин 

камък" № 70, Вила на територията на резиденция "Лозенец", гр. София, ул. "Милин 

камък" № 70, Централен военен клуб, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7”, 

открита с Решение № 9854/03.09.2015 г., 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Класираният участник, както следва:  

І-во място “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД , ЕИК 121655177, с комплексна оценка – 

100 т. 

ІІ. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на обществена 

поръчка: 

І-во място “ЦЕНТРУМ ГРУП” ООД , ЕИК 121655177, с комплексна оценка – 

100 т. 

На основание чл. 120, ал. 2 и чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП настоящото решение 

подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 

срок от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”   

                                          

                 ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 


