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Д О К Л А Д 
на комисията за провеждане на процедура на договаряне 
 съгласно протоколно решение от 17.09.2015 г. на ЦИК  

1. Процедура: договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за 
провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за 
произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум 
на 25.10.2015 г.” 

2. От името на Възложителя участие в договарянето взе комисията за провеждане на 
процедурата съгласно протоколно решение от 17.09.2015 г. на ЦИК в състав: 

• Росица Матева  
• Мария Мусорлиева 
• Камелия Нейкова 
• Йорданка Ганчева 
• Метин Сюлейман.              
3. Участник в договарянето: 
• „Мейлбокс” EООД, представлявано от г-н Димитър Доситиеев Цветанов, с оферта с 

вх. № ЦИК-00-109/17.09.2015 г. 
4. Резултати: 
Направените предложения и постигнатите договорености с кандидата са отразени в 

протокол № 2 от 18.09.2015 г., подписан от участниците в преговорите. 
За обособена позиция № 1 е подадена оферта само от „Мейлбокс” EООД, като 

крайната договорена цена е 73 000 (седемдесет и три хиляди) лева без включен ДДС.  
За обособена позиция № 2 е подадена оферта само от „Мейлбокс” EООД, като 

крайната договорена цена е 95 000 (деветдесет и пет хиляди) лева без включен ДДС. 
5. Мотиви: депозираната оферта е оценена от комисията съобразно методиката на 

Възложителя. В оценката са включени и финансовите изражения на предложенията. 
В резултат на постигнатите договорености и извършената оценка, комисията предлага 

да се сключи договор:  
За обособена позиция № 1 с Мейлбокс” EООД с договорена цена  73 000 (седемдесет 

и три хиляди) лева без включен ДДС. 
За обособена позиция № 2 с Мейлбокс” EООД с договорена цена 95 000 (деветдесет 

и пет хиляди) лева без включен ДДС. 
Настоящият доклад е съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП на 18.09.2015 г. след 

проведено на 18.09.2015 г. договаряне и цялата документация по процедурата се предава на 
Възложителя за вземане на решение в срока по чл. 73, ал. 1 от ЗОП. 

КОМИСИЯ: 
РОСИЦА МАТЕВА                     ……………………. Чл. 2 от ЗЗЛД 

     МАРИЯ МУСОРЛИЕВА                   ……………………. Чл. 2 от ЗЗЛД 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА               ……………………. Чл. 2 от ЗЗЛД 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА              ……………………. Чл. 2 от ЗЗЛД 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН                        ……………………. Чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 


