
ОДОБРИЛ:
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА
И.Д. ДИРЕКДОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПООП”

(съгл. Заповед № РД09-21/05.01.2016 г.)

ДОКЛАД

Относно: процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Преработване, доработване, тестване и 
внедряване на изградената Система за автоматизиране на дейността по 
отчитане на продадените билети на държавните културни институти в 
областта на сценичните изкуства”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТАНОВА,

На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и във връзка с приключило 
договаряне за възлагане на горепосочената обществена поръчка с предмет: 
„Преработване, доработване, тестване и внедряване на изградената 
Система за автоматизиране на дейността по отчитане на продадените 
билети на държавните културни институти в областта на сценичните 
изкуства”, Ви уведомяваме следното:

Със Заповед № РД 9К-18/10.02.2016 год. бе назначена комисия, 
която да проведе процедурата на договаряне, както следва:

Председател: Малинка Цупарска -  главен юрисконсулт в дирекция 
„Правно обслужване и обществени поръчки”;

Членове:
1. Таня Михнева -  главен експерт в дирекция „Бюджет и 

финансово-счетоводни дейности”;
2. инж. Димитър Николов -  специалист в областта на

комуникационната и осигурителна техника;
На основание чл. 93, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с изискванията на 

Възложителя комисията проведе договаряне с поканения участник в 
процедурата "Джей Софт“ ООД, ЕИК 102784146, подробно описано в 
протокола от дейността на комисията от 11.02.2016 г.

На основание чл. 93, ал. 5 от ЗОП комисията предлага на 
Възложителя да бъде сключен договор с предмет: „Преработване, 
доработване, тестване и внедряване на изградената Система за



автоматизиране на дейността по отчитане на продадените билети на 
държавните културни институти в областта на сценичните изкуства” с 
"Джей Софт“ ООД, ЕИК 102784146.

Настоящият доклад е съставен на 16.02.2016 г. и цялата 
документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на 
решение по чл. 93, ал. 6 от ЗОП.

Приложение: Протокол от 11.02.2016 г. с постигнати договорености 
с участника "Джей Софт“ ООД, ЕИК 102784146.

Председател на комисията:

Членове:

1 .

2.
Таня Михнева- '

инж. Димитър Николов -


