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Вх. № 04-03-753/25.05.2017 г.  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

19.05.2017 г. 

 

 

Във връзка с Решение № 97/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка 

на софтуерни системи“, по обособени позиции: обособена позиция I. „Поддръжка на 

софтуерна система Хермес за управление на човешките ресурси“ и обособена позиция V. 

„Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“ и в изпълнение на Заповед 

№118/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 181, ал. 4 ЗОП 

вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав: 

 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Веселин Кюркчиев –Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР, при ЦУ на БСТ – член; 

4. Светла Николова – Гл. счетоводител, ДФС, при ЦУ на БСТ – член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на 

БСТ – член,  

 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 19.05.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 

ЗОП. На отварянето на подадените оферти не присъстват представители на участниците, 

нито представители на средствата за масово осведомяване. /обстоятелството е отбелязано в 

приложения към протокола присъствен списък/. 

 

В 10.05 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

 

Оферти, подадени за участие в обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система 

Хермес за управление на човешките ресурси“:  

1.„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД 

вх. № 02-01-714/18.05.2017 г.  

Офертата е внесена от Светлана Манева в 14.40 часа 

 

 

Оферти подадени за участие в обособена позиция V. „Поддръжка на софтуерна система 

Колибри ERP“: 

1.„ЕДА“ ООД 

вх. № 02-01-712/18.05.2017 г.  

Офертата е внесена от Иван Халачев в 12.35 часа 
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1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ 

ЕАД с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 1. „Поддръжка на софтуерна система Хермес за управление на човешките 

ресурси“. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на 

документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за 

обособената позиция, за която се участва и който плик съдържа ценовото предложение по 

чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, 

и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите: 

Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката за период от две години: 91 968 

/деветдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем/ лева без ДДС. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от всички членове на комисията.  

 

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-

01-712/18.05.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция 5. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“. При отварянето на плика с 

подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП по обособената позиция, за която е подадена оферта, опис на представените 

документи, както и ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП по обособена позиция 

5. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за 

наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с 

представените документи, при което се установи, че документите са представени както е 

посочено. Комисията оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка 

на офертите: 

Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката за период от две години: 129 600 

/сто двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от всички членове на комисията.  

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 10.30 часа на 19.05.2017 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 3 страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 5 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък, по обособена позиция 1 и Присъствен списък 

по обособена позиция 5.  
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Комисия съгласно Заповед № 118/19.05.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/      /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
……………………………..             ………………………… 

Рада Гьонова, председател               Веселин Кюркчиев, член 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..                     ………………………… 

Светла Николова, член             Милчо Димитров, член 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
………………………….           

Николай Станчев, член           
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ПРОТОКОЛ № 2 

22.05.2017 г. 

 

 

Във връзка с Решение № 97/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка 

на софтуерни системи“, по обособени позиции: обособена позиция I. „Поддръжка на 

софтуерна система Хермес за управление на човешките ресурси“ и обособена позиция V. 

„Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“ и в изпълнение на Заповед 

№118/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 181, ал. 4 ЗОП 

вр. чл. 61, т. 3 - т. 7 ППЗОП, комисия в състав: 

 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Веселин Кюркчиев –Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР, при ЦУ на БСТ – член; 

4. Светла Николова – Гл. счетоводител, ДФС, при ЦУ на БСТ – член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на 

БСТ – член,  

 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 22.05.2017 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 09.30 часа, , 

на което поетапно, по всяка една от обособените позиции по отделно: 

1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези 

от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 

2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място. 

 

I. Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от 

участниците и определяне на тези от тях, които съответстват на предварително 

обявените условия, по реда на подаването им: 

 

I.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система Хермес за управление 

на човешките ресурси“:  

Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ 

ЕАД с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника лице; 
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б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника лице; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

д) нотариално заверено пълномощно за представляващо участника лице – 1 бр. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

цялостно изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция - попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо с поставените от 

възложителя изисквания и подписано от представляващия участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД отговаря на предварително обявените условия.  

 

I.2 Относно обособена позиция V. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“: 

Действия и констатации относно разглеждане  на офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-

01-712/18.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписана от представляващия участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника лице; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо 

с поставените от възложителя изисквания и подписана от представляващия участника лице. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ЕДА“ ООД отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

II. Оценка съгласно избрания критерий за възлагане на тези от представените 

оферти, които съответстват на предварително обявените условия: 

 

II.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система Хермес за управление 

на човешките ресурси“: 

С оглед констатациите по т. I.1. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – най-ниска 

обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция. На първо място се класира участникът, представил най-ниска 

обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна обособена 

позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях предложения. 
 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г.: 

Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката за период от две години: 91 968 

/деветдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем/ лева без ДДС. 

 
Класиране: 

1. „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г., с която е предложена 

най-ниска обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по 

обособена позиция 1, а именно: 91 968 /деветдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и 

осем/ лева без ДДС. 
 

Поради наличието на една подадена и допусната до оценка и класиране оферта, не е налице 

основание за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

 

II.2 Относно обособена позиция V. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“: 

С оглед констатациите по т. I.2. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – най-ниска 

обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция. На първо място се класира участникът, представил най-ниска 

обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна обособена 

позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях предложения. 
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Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-712/18.05.2017 г.: 

Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката за период от две години: 129 600 

/сто двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

 
Класиране: 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-712/18.05.2017 г., с която е предложена най-ниска 

обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция 

5, а именно: 129 600 /сто двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 
 

Поради наличието на една подадена и допусната до оценка и класиране оферта, не е налице 

основание за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

 

 

III. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до 

установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници и класирането им: 

III.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система Хермес за 

управление на човешките ресурси“: 

 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

1.„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г., с която е предложена 

най-ниска цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция 1. 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника 

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, при което се констатира следното: 

 

1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с вх. 

№ 02-01-714/18.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника лице; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващия участника лице; 
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4. Представени са и неизискуеми на този етап документи: заверено копие на 

Свидетелство за търговска марка, издадено от Патентно ведомство на Р България № 

33522/13.07.1998 г.; Уведомление за подновена регистрация, издадено от Патентно 

ведомство на Р България от 23.10.2006 г. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние на „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, бе установено че същият е 

представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 

установява каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критериите за подбор.  

 

 

III.2 Относно обособена позиция 5. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“: 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

1.„ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-712/18.05.2017 г., с която е предложена най-ниска 

цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция 5. 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника „ЕДА“ 

ООД, при което се констатира следното: 

 

1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-

712/18.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника лице; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващия участника лице; 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние на „ЕДА“ ООД, бе установено че същият е представил 

документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 
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и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания за лично 

състояние и критериите за подбор.  

 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/19.05.2017 г. и в настоящия Протокол № 2/22.05.2017 г., комисията извърши следното 

класиране на подадените оферти по обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система 

Хермес за управление на човешките ресурси“, във възходящ ред, като на първо място класира 

офертата с най-ниската предложена цена: 

 

1. „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-714/18.05.2017 г., с която е предложена 

най-ниска обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по 

обособена позиция 1, а именно: 91 968 /деветдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и 

осем/ лева без ДДС. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/19.05.2017 г. и в настоящия Протокол № 2/22.05.2017 г., комисията извърши следното 

класиране на подадените оферти по обособена позиция V. „Поддръжка на софтуерна система 

Колибри ERP“, като на първо място класира офертата с най-ниската предложена цена: 

 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-712/18.05.2017 г., с която е предложена най-ниска 

обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция 

5, а именно: 129 600 /сто двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

 

Комисията приключи закритата част от заседанието си в 11.55 часа на 22.05.2017 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо седем страници. 

 

 

Със съставянето на настоящия протокол приключи работата на назначената със Заповед № 

118/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, Комисия за извършване на подбор на 

участниците, подали оферти за участие в откритата с Решение № 97/27.04.2017 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, процедура по реда на ЗОП – публично състезание, с предмет: 

„Поддръжка на софтуерни системи“, по обособени позиции: обособена позиция I. „Поддръжка 

на софтуерна система Хермес за управление на човешките ресурси“ и обособена позиция V. 

„Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“, разглеждане, оценка и класиране на 

подадените от тях оферти. 

 

Протокол № 1/19.05.2017 г. и Протокол № 2/22.05.2017 г., с посочените към тях приложения, 

изготвени от назначената със Заповед № 118/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ 

комисия, в своята цялост, представляват протокола по смисъла на чл. 181, ал. 4 ЗОП. 

 

Протокол № 1/19.05.2017 г. и Протокол № 2/22.05.2017 г., с посочените към тях приложения, 

ведно с Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се предават 

на Изпълнителния директор на БСТ за утвърждаване, на датата, на която същите са входирани 

в деловодството на ДП БСТ. 
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Комисия съгласно Заповед № 118/19.05.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..           ………………………… 

Рада Гьонова, председател             Веселин Кюркчиев, член 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..           ………………………… 

Светла Николова, член             Милчо Димитров, член 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
………………………….           

Николай Станчев, член           

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 04-03-753/25 май 2017 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 118/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 181, ал. 5 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията към 

него:  

 

 

 

Дата: 25.05.2017 г.         Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“ 
 

 
 


