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ДО 

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА  

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА  

 

                                                                                 

ДОКЛАД 

 

от Комисия, назначена със Заповед № РД-02-28-32/20.03.2015 г. на министъра на туризма, за 

провеждане на договаряне с участника „ЕКСПО ВИЖЪН БГ“ ЕООД, поканен за участие в 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, 

ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Организиране на 

съпъстващи събития в рамките на национално участие на България на Международното 

туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”, 

открита с Решение № РД-02-27-23/20.03.2015 г. на министъра на туризма, за определяне 

условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,  

 

В изпълнение на Ваша Заповед № РД-02-28-32/20.03.2015 г., Комисията, назначена за 

провеждане на договаряне с поканения участник „Експо Вижън БГ“ ЕООД  за определяне на 

условията на договора за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на съпътстващи събития в рамките на национално участие на България на 

Международното туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска 

Федерация“ проведе договаряне с управителя на поканения участник, за определяне условията 

на договора, съгласно условията на Възложителя, заложени в Покана с изх. № РД-02-27-

23/20.03.2015 г. на министъра на туризма. Резултатите от договарянето са подробно описани в 
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приложения към настоящия доклад протокол, изготвен по реда на чл. 92а, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Ви предлагаме, като Възложител да сключите 

договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Организиране на съпътстващи събития 

в рамките на национално участие на България на Международното туристическо изложение MITT 

/18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”, с единствения участник в процедурата, а 

именно: „Експо Вижън БГ“ ЕООД, имайки предвид, че последният отговаря на предварително 

заложени условия в поканата за участие, като направените от участника по време на договарянето  

предложения са допустими и отговарят на характера на услугата, а ценовото му предложение за 

изпълнение на услугата не надвишава предвидения финансов ресурс за изпълнението й от страна 

на възложителя. 

 

           Приложения:  

1. Протокол от заседанието на Комисията от проведеното договаряне  с поканения 

участник в процедурата „Експо Вижън БГ“ ЕООД; 

2. Досието на процедурата.  

        

 

          

С уважение,  

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

Ани Хараламбиева           /П/ 

 

Членове:  

Маринела Христова         /П/ 

Ивелин Славов                 /П/ 

 


