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ПРОТОКОЛ № 2 
 

Днес, 19.08.2015 г., от 10:00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-39/04.08.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него комисия 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект 

№ 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на 

електронна система за управление на документооборота и работните процеси за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка 

и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване 

на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”; 

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”; 

3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”, правоспособен юрист; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Елена Калудова (резервен член) – главен експерт в отдел „Мониторинг на 

обществените поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”, 

заместващ Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

5, зала 503, продължи своята работа. 

I. Откриване на заседанието за разглеждане на допълнително представените 

документи и разяснения на основание чл. 68, ал. 8, 9 и 11 от ЗОП относно 

съответствието на участниците с критериите за подбор и изискванията, поставени от 

възложителя. 

В протокол № 1 от 04.08.2015 г. комисията е посочила липсващите документи 

и/или несъответствията с критериите за подбор. Протоколът е изпратен на участниците 
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на 10.08.2015 г. Крайният срок за представяне на документите е изтекъл на 

17.08.2015 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с допълнителни документи на 

участниците: 

I.1 Относно офертата на Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД, комисията 

установи следното: 

С писмо вх. № 40-02-9 от 17.08.2015 г. – 14:59 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронни адреси и с надпис: „Допълнение към Плик № 1: „Документи за подбор за 

Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, 

защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите 

на Агенция по обществени поръчки и обучение“ от обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за нуждите 

на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-

1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна 

програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“, участникът е представил следните документи: 

1. Образец № 10 – „Справка декларация с информация за експертите, които ще 

поддържат доставеното софтуерно оборудване в срока на гаранционното му 

обслужване“, заедно с декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на трето лице; 

2. Разяснение в табличен вид относно броя на производителите на доставяното 

оборудване, придружено с 6 бр. оторизационни писма за доставка и поддръжка на 

хардуерно оборудване и сертификати за въведена система за управление на качеството 

в съответствие с БДС ISO 9001:2008 за пет производителя. 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 и 

11 от ЗОП документи и разяснения, комисията единодушно реши, че участникът е 

представил всички изисквани от възложителя документи и отговаря на критериите за 

подбор на възложителя.  

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертата на участника до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. 

I.2 Относно офертата на Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“ 

комисията установи следното: 

С писмо вх. № 40-02-10 от 13.08.2015 г. – 15:02 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес и с надпис: „Допълнение към Плик № 1: „Документи за подбор” за 

Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на 

информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и 

включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и 

внедряване на електронна система за управление на документооборота и работните 

процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: 
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„Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, 

внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки и обучение“, участникът е представил следните документи: 

1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от 

предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на 

тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители“ - Образец № 6. Представени са 3 броя декларации – от името на 

обединението и от името на всеки от партньорите, включени в него; 

2. Списък по Образец № 8 (от всеки от партньорите в обединението ) и 

съответни доказателства, от които да е видно, че е изпълнено минималното изискване 

за извършени поне две доставки в съответствие с условията на възложителя; 

3. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на 

доставяното хардуерно оборудване. 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията единодушно реши, че участникът е представил всички 

изисквани от възложителя документи и отговаря на критериите за подбор на 

възложителя.  

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертата на участника до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ за съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 

I.3 Относно офертата на Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ комисията 

установи следното: 

С писмо вх. № 40-02-12 от 17.08.2015 г. - 15.38 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и с 

надпис: „Допълнителни документи към документация а участие в открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на информационно и 

комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки“, във 

връзка с протокол № 1 от 07.08.2015 г., участникът е представил следните документи: 

1. Анекс към договор за учредяване на обединение „ЦАПК ПРОГРЕС“ – 2 броя 

оригинал с нотариална заверка на подписите; 

2. Договор за учредяване на обединение „ЦАПК ПРОГРЕС“ – 1 брой 

нотариално заверено копие; 

3. Доказателства за изпълнени договори за доставка на Web базирана 

информационна система, сходни с предмета на поръчката за обособена позиция № 1 – 

справка с Регистър на АОП – 2 броя копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала“; 

референции – 4 броя копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ плюс официален 

превод от английски език на една от референциите - 1 брой копие, заверено с гриф 

„Вярно с оригинала“; 

4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) за обособена позиция № 2 

- 1 брой оригинал с приложени доказателства за извършени доставки, сходни с 

предмета на поръчката: Референции – 9 броя копия, заверени с гриф „Вярно с 

оригинала“; Справки с регистъра на АОП - 2 броя копия, заверени с гриф „Вярно с 

оригинала“; 

5. Справка декларация на експертите, които ще поддържат доставеното 

софтуерно оборудване в срока на гаранционното му обслужване (Образец № 10) за 

обособена позиция № 2 - 1 брой оригинал; 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор № 46/18.01.2013 г. 

www.eufunds.bg           4 
 

6. Доказателства за професионална квалификация на експертите по Справката 

декларация (Образец № 10) по т.4 от настоящия списък - 2 броя копия на английски 

език, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ плюс 2 броя копия на официален превод на 

български език, заверени с гриф „Вярно с оригинала“; 

7. Сертификат за регистрация на Система за управление на качеството съгласно 

стандарт ISO 9001:2008 за производителя на предлаганите в офертата продукти за 

обособена позиция № 1 – 1 брой копие на английски език, заверено с гриф „Вярно с 

оригинала“ плюс 1 брой копие на официален превод на български език, заверени с гриф 

„Вярно с оригинала“. 

След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията установи, че има несъответствие между посочения в 

придружителното писмо общ брой референции/препоръки (13) и приложените такива 

(12), както и че не са представени разяснения относно броя на производителите на 

доставяното оборудване. 

Независимо, че не са представени изискваните от възложителя разяснения, от 

прегледа на допълнително приложените документи, комисията единодушно реши, че 

участникът отговаря на критериите за подбор и на изискванията на възложителя. 

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертите на участника (по обособена позиция № 1 и № 2) до следващия етап – преглед 

на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

I.4 Относно офертата на Участник № 5 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ 

комисията установи следното: 

За обособена позиция № 1: 
С писмо вх. № 40-02-13 от 17.08.2015 г. - 12.57 ч., подадено в непрозрачен 

запечатан плик с посочено наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес и с надпис: „Допълнение към Плик № 1: „Документи за подбор за 

Обособена позиция № 1” от обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване 

на информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, 

BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки 

и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

„Доставка и внедряване на електронна система за управление на документооборота и 

работните процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена 

позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. 

оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки и обучение“, участникът е представил следните документи: 

1. Договор за учредяване на дружеството по ЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ от 2014 

г., в който е посочен представляващият обединението - нотариално заверено копие; 

2. БУЛСТАТ карта за идентификация на дружеството по ЗЗД „Аксиор-

Енвизимо“, в която е посочен представляващият обединението - нотариално заверено 

копие 

3. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на 

доставяното хардуерно оборудване. 
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След като се запозна с допълнително предоставените на основание чл. 68, ал. 9 

от ЗОП документи, комисията единодушно реши, че участникът отговаря на 

критериите за подбор и на изискванията на възложителя. 

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертата на участника до следващия етап – преглед на документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. 

За обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ не е 

предоставил изисканите от Възложителя допълнителни документи. 

С оглед на горната констатация, комисията единодушно реши: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от 

по-нататъшно участние в процедурата за обособена позиция № 2, тъй като не е 

представил документи, с които доказва критериите за подбор на възложителя, посочени 

в документацията и в обявлението, поле III.2.3) Технически възможности, а именно: 

- Списък на сервизните бази и на сервизните експерти, които ще поддържат 

хардуерното оборудване в срока на гаранционното му обслужване (Образец № 9), в 

който да фигурират оторизирани сервизни бази за цялата гама доставяно оборудване; 

- Списък по Образец № 10, от който да е видно, че участникът разполага с поне 

двама експерти, сертифицирани за администриране на предлаганите за доставка 

софтуерни продукти (операционна система и услугата "електронна поща"); 

- Оторизационни писма за доставка и поддръжка на хардуерно оборудване, за 

цялата гама оборудване, предмет на доставката; 

- Копия на сертификати за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с БДС ISO 9001:2008 за всички производители на цялата гама доставяно 

оборудване, оформени съгласно изискванията на възложителя. 

II. Комисията продължи своята работа с проверка на документите в Плик № 

2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 на 

допуснатите участници. 

II.1. Относно офертата на Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД комисията 

установи следното: 

 Техническо предложение на участника е изготвена по образец (Образец № 16.2) 

и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им.  

 Съгласно Техничската спецификация за обособена позиция № 2 (Приложение № 

2 към документацията) т. 3.4.3, втори абзац, възложителят е предвидил следните 

изисквания към гаранционната поддръжка на софтуерното оборудване: „При 

блокиращи нормалната работа проблеми в рамките на гаранционното обслужване, 

времето за разрешаване на проблема трябва да бъде максимум 4 (четири) часа след 

съобщаването му. При некритични проблеми (неправилно функциониране на 

системите, но с възможност за работа) срокът за разрешаване на проблема трябва да 

бъде най-късно до края на следващия работен ден.....“  

Техническата спецификация е част от документацията в процедурата, одобрена с 

Решение № РД-29 от 10.06.2015 г., променена с Решение за промяна № РД-

32/23.06.2015 г., които са влезли в сила.  

 В техническото предложение на „Телелинк“ ЕАД, на стр. 119, т. 17 е посочено 

следното: 

• срок за отстраняване на блокиращи нормалната работа проблеми - максимум 

24 часа след съобщаването за проблема; 

• срок за отстраняване на некритични проблеми - до 10 работни дни. 
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 Предложените от участника „Телелинк“ ЕАД срокове не са съобразени с 

изискванията на възложителя, посочени в Техничската спецификация за обособена 

позиция № 2 (Приложение № 2 към документацията), т. 3.4.3, втори абзац.  

 Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участние в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 

от ЗОП, тъй като техническото предложение на „Телелинк“ ЕАД не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 II.2. Относно офертата на Участник № 4 ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ комисията 

установи следното: 

 1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Образец № 

16.2) и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им. 

 В образеца на техническото предложение (Образец № 16.2) във връзка с 

условията, при които ще изпълнява поръчка, е предвидено да се посочат моделът и 

продуктовият номер на предложените за доставка устройства. 

 Въпросният образец е част от документацията в процедурата, одобрена с 

решение № РД-29 от 10.06.2015 г., променена с Решение за промяна № РД-

32/23.06.2015 г., които са влезли в сила. 

 Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 2, съответно т. 5 участникът трябва да представи: 

 копие на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на 

доставяното хардуерно оборудване, издаден от лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и 

с обхват производство на хардуeр; 

 оригинал или копие на оторизиционно писмо от производителя, че 

участникът има право да доставя и извършва поддръжка на хардуерното оборудване, 

предмет на доставката. 

 Във връзка с изискванията на възложителя, участникът е представил сертификат 

за въведена система за управление на качество и оторизиционно писмо от един 

производител. При преглед на техническото предложение се установи, че участникът е 

предложил устройства за доставка от двама производителя. За т. 8, устройства за 

филтриране на трафика (защитни стени), участникът не е представил изискваните от 

възложителя сертификат за въведена система за управление на качество на 

производителя и оторизиционно писмо. Предвид това, предложението на ДЗЗД „ЦАПК 

Прогрес“ не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 2) Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 2 (Приложение 

№ 2 към документацията) в т. 3.4., т. 3.4.1 и т. 3.4.2 възложителят е поставил 

минимални срокове за гаранционна поддръжка (вкл. възможност за временно 

предоставяне на оборотна техника със същите и по-добри параметри, при 

невъзможност за спазване на декларирания срок за отстраняване на повредата). 

 В образеца на техническо предложение (Образец № 16.2) в описанието на 

съотвеното устройство (табличен вид), възложителят изрично е посочил съответните 

точки от техническата спецификация относно гранционната поддръжка. 

 Техническата спецификация и въпросният образец са част от документацията в 

процедурата, одобрена с Решение № РД-29 от 10.06.2015 г., променена с Решение за 

промяна № РД-32/23.06.2015 г., които са влезли в сила. 

 В техническото предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ т. 7 (ред 39), т. 8 

(ред 22), т. 9 (ред 16), т. 10 (ред 15) и т. 11 (ред 14), той е декларирал само част от 
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условията за гаранционната поддържка, изисквана от възложителя за съответното 

оборудване. Налице е несъответствие между техническото предложение на участника и 

изискванията, посочени в техническата спецификация, респ. в образеца на 

възложителя. 

3) В образеца на техническо предложение (Образец № 16.2) възложителят е 

изискал да се посочат интернет адресите на официалните Web сайтове на 

производителя, откъдето може да се верифицира дали предложеното оборудване 

отговаря на заложените минимални изисквания на възложителя. 

3.1) Относно т. 7 (два броя устройства за мрежова комутация), ред 20 от 

техническото предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при проверка в предоставения 

от участника интернет адрес се установи, че посочената стойност по отношение на 

параметъра „консумирана енергия при 100% натоварване с трафик“ не се потвърждава. 

Според стойността, указана на официалния интернет адрес, предложеното устройство 

не отговаря на изискванията на възложителя по отношение на този параметър. 

3.2) Относно т. 9 (два броя сървърни конфигурации), ред 6 от техническото 

предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при проверка в предоставения от участника 

интернет адрес се установи, че посочената стойност по отношение на параметъра 

„поддържана физическа памет“ не се потвърждава. Според стойността, указана на 

официалния интернет адрес, предложеното устройство не отговаря на изискванията на 

възложителя по отношение на този параметър. 

3.3) Относно т. 10 (един брой дисков масив), ред 7 от техническото предложение 

на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при проверка в предоставения от участника интернет адрес 

(който не е официален Web сайт на производителя, въпреки че възложителят е изискал 

такъв) се установи, че посочената стойност по отношение на параметъра „да поддържа 

управление на минимум 230 диска“ не се потвърждава. Не се потвърждава и от 

информацията, указана на официалния интернет адрес на производителя. Налице е 

несъответствие между предложеното устройство и изискванията на възложителя по 

отношение на този параметър. 

3.4) Относно т. 11 (два броя непрекъсваеми електрозахранващи източници), 

редове 2, 12 и 13 от техническото предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при 

проверка в предоставения от участника интернет адрес се установи, че посочените 

стойности по отношение на параметрите: „изходна мощност“, „номинално време за 

бекъп при 50% натоварване“ и „номинално време за бекъп при 100%  натоварване“ не 

се потвърждават. Налице е несъответствие между предложеното устройство и 

изискванията на възложителя по отношение на тези параметри. 

 4) Наред с горните констатации, комисията установи следните неясноти в 

техническото предложение на участника: 

 4.1) В т. 5 (ред 8) от таблицата са посочени срокове за извършване на дейности, 

които са несъотносими към сроковете за изпълнение на поръчката, тъй като вече са 

изтекли; 

4.2) При описание на предложенията за изпълнение на поръчката за хардуерните 

усройства са използвани изрази, които буквално повтарят изказа за минималните 

изисквания на възложителя и нямат декларативен характер. От тях не може да се 

направи ясен извод, че участникът се ангажира да предостави оборудване, което да 

покрие съответното минимално изискване на възложителя; 

4.3) Относно т. 7 (два броя устройства за мрежова комутация), редове 5, 7, 10, 

14, 15, 16, 17, 27 от техническото предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при 

проверка в предоставения от участника интернет адрес се установи, че за посочените 
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параметри не може да се верифицира дали предложеното оборудване отговаря на 

минималните изисквания на възложителя; 

4.4) Относно т. 7 (два броя устройства за мрежова комутация), в редове 5 и 6 са 

посочени стойности за един и същи параметър; 

4.5) Относно т. 10 (един брой дисков масив), ред 12 от техническото 

предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“, при проверка в предоставения от участника 

интернет адрес се установи, че за посочения параметър не може да се верифицира дали 

предложеното оборудване отговаря на минималните изисквания на възложителя. 

 Във връзка с гореописаното, комисията предлага участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участние в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 

от ЗОП, тъй като техническото предложение на ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 Предвид това, че всички участници, които са подали оферти по обособена 

позиция № 2, не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, 

комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата по обособена позиция 

№ 2 на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 След извършване на гореописаните действия комисията приключи своята работа 

по обособена позиция № 2. 

 

Настоящият протокол № 2 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 19.08.2015 г. 

 

Дата на съставяне на протокола: 19.08.2015 г. 

 

 

Председател:  

 

Ана Миткова *...................................... п 

 

Членове: 

 

1. Сашка Иванова *...................................... п 

 

2. Есма Панжилова *....................................... п 

 

3. Анастасия Венкова  *...................................... п 

 

4. Петя Белова   *...................................... п 

 

5. Елена Калудова  *...................................... п 

 

6. Румяна Маринова *...................................... п 

 

 
* /Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 
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