
Д О К Л А Д 

 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед 106/24.06.2015 г. на Димитър 

Маджаров - Директора на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, за провеждане 

на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Закупуване на комбинирани концертни билети за многожанров музикален фестивал 

„Спирит оф Бургас“ 2015 г. за живущите в района на провеждане на фестивала.“  , 

открита с Решение № 163/12.06.2015г. на Димитър Маджаров - Директора на ОП „Летен 

театър, фестивали и концерти“. 

 

Комисия в състав:  

Председател: Валентина Славова – главен счетоводител ОП „Летен театър, фестивали и 

концерти“, при Община Бургас 

Членове: 1. Мирослава Аргирова – главен специалист ОП „Летен театър, фестивали и 

концерти“ Община Бургас;  

2. Доника Попова – старши експерт ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, при 

Община Бургас; 

3. Калина Тошева – Ганева – главен юрисконсулт Дирекция „Правно – нормативно 

обслужване” при Община Бургас;   

4. Янула Стрибину – специалист завеждащ административна служба ОП „Летен 

театър, фестивали и концерти“, при Община Бургас, 

 

на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП проведе договаряне за определяне на условията на 

договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие по 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Закупуване на комбинирани концертни билети за многожанров музикален фестивал 

„Спирит оф Бургас“ 2015 г. за живущите в района на провеждане на фестивала.“, с 

участника „ИВЕНТИМ.БГ“ ООД, ЕИК  131448006, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя на 

дружеството Мирослав Любомиров Еманоилов. 

Направеното предложение и постигнатите договорености с участника са отразени в 

Протокол от 24.06.2015 г., подписан от представляващия участника и членовете на 

комисията, а именно: 

 

С представената оферта Участникът е предложил Единична стойност за комбиниран 

концертен билет за двата дни на фестивала „Спирит оф Бургас“ 2015 г. в размер на 125.00 лв. 

(сто двадесет и пет лева) без вкл. ДДС или 150.00 лв. (сто и петдесет лева) с вкл. 20% ДДС, 

съобразена с прогнозната стойност на поръчката, представляваща максималния финансов 

ресурс, който Възложителя може да осигури, както и  че ще изпълни доставката в срок 24 ч. 

(двадесет и четири часа) от направена заявка, които Комисията приема. 

 

Участникът, заяви, че приема условията на приложения към поканата проект на договор 

и не направи други предложения. 

 

Като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят на 

изискванията на Възложителя, Комисията предлага, на основание чл. 92а, ал.5, т. 1 от ЗОП, 

да бъде сключен договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка с единствения 

участник, а именно:  



„ИВЕНТИМ.БГ“ ООД, ЕИК  131448006, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя на 

дружеството Мирослав Любомиров Еманоилов. 

 

 

Настоящият доклад, съставен на 25.06.2015 г. и предаден на Възложителя, ведно 

с цялата документация в процедурата на 26.06.2015 г. за вземане на решение по чл. 73, 

ал. 1 от ЗОП. 

 

ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА 

Председател на комисията      

           

МИРОСЛАВА АРГИРОВА 

член на комисията 

 

ДОНИКА ПОПОВА 

член на комисията  

          

КАЛИНА ГАНЕВА 

член на комисията 

 

ЯНУЛА СТРИБИНУ 

член на комисията 



 

 

Приемам протокола и доклада от работата на комисията, назначена със Заповед 

2588/01.10.2014 г., без забележки. 

 

 

 

Д-р ЛОРИС МАНУЕЛЯН     /п.п/ 

Заместник кмет  

Съгласно Заповед за заместване № 2532/29.09.2014 г. 

03.10.2014 г. 

 

 

 


