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гр. Велико Търново (?.& .,20\5т.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.92а, ал.б от ЗОП и във връзка с 
протокол от дата 23.06.2015 г. и доклад от дата 23.06.2015 г. на Комисията, назначена 
със Заповед № РД 22 -  1316/23.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, със 
задача да проведе договарянето с участника за изпълнение на обществена поръчка, чрез 
процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Участие в летен фестивал 
„Сцена на вековете”, посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав” -  
опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов” -  опера от Модест 
Мусоргски, в град Велико Търново”, с уникален номер 00073-2015-0016 в регистъра 
на АОП., открита Решение № РД 24-21 от 10.06.2015 г. на Кмета на Община Велико 
Търново.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
обявление, с предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством 
изнасяне на оперните спектакли: „Борислав” -  опера от Маестро Георги Атанасов 
и „Борис Годунов” -  опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново”

1-во място: за Оферта с вх. № 48-199/19.06.2015 г. от 09:45 часа на 
„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” № 30, тел.: 02/987 
70 11, 02/80 06 11, факс: 02/987 79 98.

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Предложеното възнаграждение е в рамките на предварително 
обявената прогнозна стойност.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Участие в 
летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на оперните 
спектакли: „Борислав” -  опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов” -  
опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново”, както следва:

„СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”, гр. София, бул. „Дондуков” № 30,

III. Съгласно чл. 92а, ал.б от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде 
изпратен на участниците в 3 - дневен срок.



Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша№18.
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




