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ПРОТОКОЛ №1 
по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 91/18.04.2017 г. на Изпълнителния директор на 

ДП БСТ 

 

Относно: разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в откритото с Обява за 

събиране на оферти изх. № 75/06.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж и 

гаранционно обслужване на UPS батерии, обслужващи Централната компютърна система 

на ДП БСТ – основен и резервен център“ и за класиране на участниците  

 

Днес, 18.04.2017 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев, Директор ДИТИ при ЦУ на БСТ - председател 

2. Рада Гьонова, Директор ДПОП при ЦУ на БСТ – член 

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

БСТ – член 

назначена със Заповед № 91/18.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

откритото с Обява за събиране на оферти изх. № 75/06.04.2017 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: 

"Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на UPS батерии, обслужващи Централната 

компютърна система на ДП БСТ – основен и резервен център“, състави настоящия протокол 

за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 18.04.2017 г., комисията назначена със Заповед № 91/18.04.2017 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 14.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

отваряне на постъпилите за участие в настоящото оферти, получени от председателя на 

комисията /протоколът от 18.04.2017 г. за получаването им е приложен към настоящия 

протокол/. 

Оферти за участие в предварително определения срок, са подадени от: 

 

1. „ВИПКОМ“ ООД 

вх. № 02-01-542/13.04.2017 г.  

Офертата е внесена от Калин Прешелков в 11.18 часа 

 

2. „ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД  

вх. № 02-01-543/13.04.2017 г.  

Офертата е внесена от Николай Манчев в 13.00 часа 

 

3. „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ООД / след отваряне на офертата, запознаване с представените 

документи и проверка по партидата на дружеството в търговския регистър, воден от 

Агенция по вписванията, се установи че участникът е регистриран като еднолично 
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дружество с ограничена отговорност - ЕООД, а не като дружество с ограничена отговорност 

– ООД, като е изписано на плика на офертата/  

вх. № 02-01-550/13.04.2017г.  

Офертата е внесена от Тодор Тодоров в 15.35 часа 

 

4. „ИНСИСТ СЕРВИЗ“ АД 

вх. № 02-01-553/13.04.2017г.  

Офертата е внесена от Янко Кръчмаров в 16.20 часа 

 

След запознаване със списъка с участниците, подали оферти, всеки от членовете на 

комисията представи декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП вр. чл. 97, ал. 2 ППЗОП и чл. 195 ЗОП 

/приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените оферти.  

На проведеното публично заседание присъства представител на участника „ВАЛБИС 

ТРЕЙД“ ООД – лично управителя на дружеството, на който бе предоставена възможност да 

подпише ценовите и техническите предложения на останалите участници /същото е 

отразено в присъствен списък, приложен към настоящия/.  

Комисията се увери, че всяка опаковка на оферта е оформена съобразно изискванията на 

закона и тези, посочени в Обявата, след което пристъпи към отварянето на офертите и 

обявяването на ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на участника „ВИПКОМ“ ООД 

вх. № 02-01-542/13.04.2017 г. 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на папка с документи и отделен 

запечатан плик с ценовото предложение. Комисията оповести представените документи и 

обяви ценовото предложение на участника, а именно: 64 638.52 лв. без ДДС. 

  

2. Оферта на участника „ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД 

вх. № 02-01-543/13.04.2017 г. 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на папка с документи и отделен 

запечатан плик с ценовото предложение. Комисията оповести представените документи и 

обяви ценовото предложение на участника, а именно: 48 840 лв. без ДДС. 

 

3. Оферта на участника „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД 

вх. № 02-01-550/13.04.2017 г. 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на папка с документи и отделен 

запечатан плик с ценовото предложение. Комисията оповести представените документи и 

обяви ценовото предложение на участника, а именно: 35 458 лв. без ДДС. 

 

4. Оферта на участника „ИНСИСТ СЕРВИЗ“ АД 

вх. № 02-01-553/13.04.2017 г. 
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Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на папка с документи и отделен 

запечатан плик с ценовото предложение. Комисията оповести представените документи и 

обяви ценовото предложение на участника, а именно: 62 069.78 лв. без ДДС. 

 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 14:20 часа, на 18.04.2017 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  

На 18.04.2017 г., Комисията назначена със Заповед № 91/18.04.2017 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 15.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ и 

пристъпи към разглеждане на офертите, подадени от участниците в провежданото събиране 

на оферти по реда на тяхното постъпване и при следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за подбор. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от 

Възложителя изисквания за подбор, посочени в Обявата. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката, с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката. 

Етап III - Проверка дали размерът на представеното ценово предложение не надвишава 

посочената в Обявата прогнозна стойност на поръчката. Оферти, чиито ценови предложения 

надвишават посочената в Обявата прогнозна стойност, не подлежат на оценка и се 

определят за невалидни. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

Оценка по показателя – най-ниска предлагана цена. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Обявата, приложенията към нея и 

на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 72 ЗОП и в които 

посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Обявата 

прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, че не 

отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат определяни 

за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се оценяват и 

класират. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за подбор. Определяне 

на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за подбор на 

офериращите лица посочени в Обявата: 

 

1. Оферта на участника „ВИПКОМ“ ООД, с вх. № 02-01-542/13.04.2017 г.:  

Участникът е представил следните документи за подбор: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (съгласно Приложение №1 към Обявата); 
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2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2ЗОП/(съгласно Приложение №2 към Обявата); 

3. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл.54, 

ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП, във връзка с чл.40 ППЗОП, посочени в документа по чл. 44, ал. 1 

ППЗОП, (съгласно Приложение №3 към Обявата). 

 

Комисията установи, че този участник е представил всички изискуеми документи за подбор 

и спрямо него не се констатират липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с поставените от 

Възложителя в Обявата критерии за подбор. 

 

2. Оферта на участника „ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД с вх. № 02-01-543/13.04.2017 г.: 

Участникът е представил следните документи за подбор: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (съгласно Приложение №1 към Обявата); 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2ЗОП/(съгласно Приложение №2 към Обявата); 

3. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл.54, 

ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП, във връзка с чл.40 ППЗОП, посочени в документа по чл. 44, ал. 1 

ППЗОП, (съгласно Приложение №3 към Обявата); 

4. Участникът е посочил в Описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП, че представя и копия на 

сертификати на сервизни специалисти, каквито документи не са изисквани от Възложителя. 

Комисията констатира, че след документа ЕЕДОП, в офертата има представени 4 броя 

документа на английски език, заверени за вярност с оригинала от представляващия 

участника. 

 

Комисията установи, че този участник е представил всички изискуеми документи за подбор, 

но представения от него ЕЕДОП не е попълнен съобразно изискванията на Възложителя и 

указанията за попълване на самия документ, посочени в него; спрямо този участник се 

констатират нередовности и несъответствие с поставените от Възложителя в Обявата 

критерии за подбор, а именно: 

- Попълнена е част II, раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва“, въпреки изрично даденото в документа 

указание, че „разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от 

възлагащия орган или възложителя“ и неприложимостта й, предвид попълненото от 

участника в предходния раздел В; 

- В част III, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 

на Държава членка“, участникът е дал отговор: “Не“, въпреки че в публикуваната 

Обява за настоящата поръчка № 75/06.04.2017 г., на стр. 2, „Условия на които трябва 

да отговарят участниците“, е посочено, че: „За участника и за участниците в 

обединение не следва да са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закон за 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРК/“. От така представената 

информация не става ясно дали участникът отговаря на това поставено от 

възложителя изискване; 

- Попълнена е част IV, раздел А „Годност“, въпреки изрично даденото в документа 

указание, че „разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от 

възлагащия орган или възложителя“, а съгласно публикуваната Обява за настоящата 

поръчка № 75/06.04.2017 г., не са поставяни критерии за подбор, които да се отнасят 

до годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност към 

участниците в настоящото събиране на оферти; 

- Попълнена е част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, въпреки 

изрично даденото в документа указание, че „разделът се попълва само ако тази 

информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя“, а съгласно 

публикуваната Обява за настоящата поръчка № 75/06.04.2017 г., не са поставяни 

критерии за подбор, които да се отнасят до икономическото и финансовото състояние 

на участниците в настоящото събиране на оферти; 

- Попълнена е част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, 

точки:1б),  3)-12) вкл., въпреки изрично даденото в документа указание, че „разделът 

се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или 

възложителя“, а съгласно публикуваната Обява за настоящата поръчка № 

75/06.04.2017 г., не са поставяни критерии за подбор, които да се отнасят до 

техническите и професионални способности на участниците в настоящото събиране 

на оферти и които да са включени в посочените точки.  

Отделно от това, възложителят, в Обявата, на стр. 2, „Условия на които трябва да 

отговарят участниците“, е посочил, че същите: „следва да разполагат с технически 

лица за изпълнение предмета на поръчката - поне 2-ма специалисти, сертифицирани 

за монтаж, поддръжка и сервизиране на UPS, марка INFORM или еквивалентен." 

Указано е още, че за доказване на критериите за подбор при подготвяне и подаване 

на оферта участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“, т.2) от Единен европейски документ за 

обществен поръчки (ЕЕДОП). Участникът е попълнил тази част от ЕЕДОП, като е 

посочил само имената на четири физически лица, като не е посочил за тях 

изискуемата се от възложителя информация, от която да може да се установи, дали 

участникът отговаря на поставеното от него изискване – „да разполага с технически 

лица за изпълнение предмета на поръчката - поне 2-ма специалисти, сертифицирани 

за монтаж, поддръжка и сервизиране на UPS, марка INFORM или еквивалентен“. 

Данни относно образование, наличие на сертификати/удостоверения, се съдържа в 

т.6) на същата част В, раздел III на представения ЕЕДОП, но от същите също не става 

ясно дали участникът отговаря на поставеното от него изискване – „да разполага с 

технически лица за изпълнение предмета на поръчката - поне 2-ма специалисти, 

сертифицирани за монтаж, поддръжка и сервизиране на UPS, марка INFORM или 

еквивалентен“; 

- Попълнена е част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за 

екологично управление“, въпреки изрично даденото в документа указание, че 

„разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия 
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орган или възложителя“, а съгласно публикуваната Обява за настоящата поръчка № 

75/06.04.2017 г., не са поставяни критерии за подбор, които да се отнасят до наличие 

на стандарти за осигуряване на качество и/или стандарти за екологично управление 

от участниците в настоящото събиране на оферти; 

- Не е попълнена коректно декларацията в заключителната част на ЕЕДОП за 

предоставяне от участника на съгласие за получаване от възложителя на достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП – не е 

посочена съответната част, раздел, точка. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 104, ал. 6 ЗОП и 

предвид констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници 

и публикуван в профила на купувача, а на участникът „ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД се 

предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който да 

представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/. 

 

3. Оферта на участника „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД, с вх. № 02-01-

550/13.04.2017г.:  

Участникът е представил следните документи за подбор: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (съгласно Приложение №1 към Обявата); 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си (съгласно Приложение №2 към Обявата); 

3. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл.54, 

ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП, във връзка с чл.40 ППЗОП, посочени в документа по чл. 44, ал. 1 

ППЗОП, (съгласно Приложение №3 към Обявата); 

 

Комисията установи, че този участник е представил всички изискуеми документи за подбор, 

но представените от него ЕЕДОП /и Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /Приложение № 2 към 

Обявата/ не са попълнени съобразно изискванията на Възложителя и указанията за 

попълване на ЕЕДОП, посочени в него; спрямо този участник се констатират нередовности 

и несъответствие с поставените от Възложителя в Обявата критерии за подбор, а именно: 

1. Относно представения ЕЕДОП: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя“, в уводната част, липсва „посочване на 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да 

бъде недвусмислено идентифицирана (например препратка към публикация на 

национално равнище)“, така както е указано в ЕЕДОП. 

- Попълнена е част II, раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва“, въпреки изрично даденото в документа 

указание, че „разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от 

възлагащия орган или възложителя“ и неприложимостта й, предвид попълненото от 

участника в предходния раздел В; 
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- В част III, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 

на Държава членка“, участникът е дал отговор: “Не“, въпреки че в публикуваната 

Обява за настоящата поръчка № 75/06.04.2017 г., на стр. 2, „Условия на които трябва 

да отговарят участниците“, е посочено, че: „За участника и за участниците в 

обединение не следва да са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закон за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРК/“. От така представената 

информация не става ясно дали участникът отговаря на това поставено от 

възложителя изискване; 

- Не е попълнена информация в част IV, раздел В „Технически и професионални 

способности“, точка 2), въпреки че, възложителят, в Обявата, на стр. 2, „Условия на 

които трябва да отговарят участниците“, е посочил, че същите: „следва да разполагат 

с технически лица за изпълнение предмета на поръчката - поне 2-ма специалисти, 

сертифицирани за монтаж, поддръжка и сервизиране на UPS, марка INFORM или 

еквивалентен." и е указал изрично, че за доказване на критериите за подбор при 

подготвяне и подаване на оферта участникът следва да попълни: Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т.2) от Единен 

европейски документ за обществен поръчки (ЕЕДОП). Липсата на представена 

информация не позволява да се установи, дали участникът отговаря на поставеното 

от възложителя изискване – „да разполага с технически лица за изпълнение предмета 

на поръчката - поне 2-ма специалисти, сертифицирани за монтаж, поддръжка и 

сервизиране на UPS, марка INFORM или еквивалентен“; 

- Не е попълнена изцяло декларацията в заключителната част на ЕЕДОП за 

предоставяне от участника на съгласие за получаване от възложителя на достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, в 

съответствие с изискванията на самия документ. 

2. Относно представения Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП: не е попълнена 

информацията по т. 1.4 от образеца /приложение № 2 към Обявата/, «Списък на 

всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП и чл. 97, ал. 6 ППЗОП». 

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 104, ал. 6 ЗОП и 

предвид констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници 

и публикуван в профила на купувача, а на участникът „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД се 

предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който да 

представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/. 

 

4. Оферта на участника „ИНСИСТ СЕРВИЗ“ АД, с вх. № 02-01-553/13.04.2017 г.:  

Участникът е представил следните документи за подбор: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (съгласно Приложение №1 към Обявата); 
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2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2ЗОП/(съгласно Приложение №2 към Обявата); 

3. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл.54, 

ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП, във връзка с чл.40 ППЗОП, посочени в документа по чл. 44, ал. 1 

ППЗОП, (съгласно Приложение №3 към Обявата). 

 

Комисията установи, че този участник е представил всички изискуеми документи за подбор 

и спрямо него не се констатират липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с поставените от 

Възложителя в Обявата критерии за подбор. 

 

След приключване разглеждането на документите за подбор, представени от участниците в 

настоящото събиране на оферти, с цел отстраняване на констатираните нередовности и 

несъответствия от офертите на участниците „ЕНЕРДЖИ СОРС“ ЕООД и „ВАЛБИС 

ТРЕЙД“ ЕООД, настоящата комисия възлага на г-жа Рада Гьонова – член на комисия, 

назначена със заповед № 91/18.04.2017 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, да 

организира публикуване на настоящия протокол на Профила на купувача и изпращането му 

до участниците в настоящото събиране на оферти, в съответствие с изискванията на ЗОП и 

ЗЕС. Протоколът да се изпрати цифрово подписан с електронния подпис на изпълнителния 

директор на предприятието.  

Настоящият протокол, състоящ се от 8 страници, се състави и подписа днес: 18.04.2017 г., в 

16.50 часа, от назначената със Заповед № 91/18.04.2017 г. на изпълнителния директор на ДП 

БСТ КОМИСИЯ както следва: 

 

 

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

……………………………..           

Веселин Кюркчиев, председател            

 

 

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                   /заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

………………………….          ………………………… 

Рада Гьонова, член Николай Станчев, член 
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