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ПРОТОКОЛ № 4 

 

Днес, 24.08.2015 г., от 09:15 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. Eлена Христова (резервен член) – главен юрисконсулт в дирекция 

“Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност”, 

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

ет. 5, зала 503, продължи своята работа. 

I. Разглеждане на техническите предложения на участниците за съответствие 

с техническата спецификация и изискванията на възложителя по обособена позиция 

№ 1. 

I.1. Относно офертата на Участник № 2 Обединение „Парафлоу – Кантек“ 

комисията установи следното: 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Образец 

№ 16.1) и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение 

на поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им. 

2) На стр. 20, т. 4.3. от техническата спецификация възложителят е поставил 

следните изисквания: 

„Изпълнителят трябва да осигури свързаност на Системата с 

информационните системи на административните органи, в съответствие с Раздел I 

на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна 

сигурност и Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни 

документи.  

Изпълнителят следва да осигури за своя сметка извършване на тестове за 

технологичната готовност на Системата за включване в единната среда за обмен на 

електронни документи (ЕСОЕД), като част от производството по вписване на АОП в 

ЕСОЕД по реда на чл. 33, т. 6 от Наредба за изискванията към единната среда за 

обмен на електронни документи (НИЕСОЕД). За тази цел изпълнителят трябва да 

изпълни следните основни стъпки:  

Да изтегли от Web сайта на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията (МТИТС), да инсталира и да 

конфигурира приложението Комуникационен клиент;  

Да попълни и внесе в МТИТС Заявление за вписване на нов участник в 

списъка на участниците в ЕСОЕД;  

Да получи уведомление от МТИТС за включване на АОП в списъка на 

участниците с уникален регистров идентификатор;  

Да заяви и получи от МТИТС валиден цифров сертификат (публичен 

ключ), съгласно политиките на унифицираната система за достъп до 

инфраструктура за публичен ключ (PKI) на електронното правителство;  

Да получи потребителско име и парола, чрез които да осъществи VPN 

връзка с ЕСОЕД. 

... 

Ако по време на изпълнението на дейностите, заложени в настоящата 

техническа спецификация, ЕСОЕД бъде разширена с допълнителна функционалност 

в резултат на надграждането ѝ до ESB (Enterprise Service Bus), Изпълнителят трябва 

да осигури свързаност на Системата и с новия развит вариант на ЕСОЕД.“ 

При преглед на техническото предложение на участника комисията установи, 

че същият не е предложил осигуряване на свързаност на Системата с 
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информационните системи на административните органи и не е предложил 

извършване на тестове за технологичната готовност на Системата за включване в 

единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). 

3) На стр. 21 от техническата спецификация възложителят е поставил 

следните изисквания: 

„Електронната система за управление на документооборота и работните 

процеси трябва да осигурява автоматична деловодна регистрация на електронни 

документи и обмен на структурирана информация за тях със следните 

информационни системи, използвани в АОП: 

Регистър на обществените поръчки (документи, въвеждани в регистъра 

онлайн и чрез специализирания софтуер „Редактор на форми“);  

модул за публични покани;  

модул „Жребий“ (документи от двата компонента на модула - съставяне 

и поддържане на списък на външни експерти и електронно провеждане на жребий);  

специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на 

предварителен контрол на ОП.“ 

Комисията установи, че участникът не е предложил обмен на информация с 

посочените информационни системи. 

4) На стр. 22 от техническата спецификация възложителят е поставил 

следните изисквания: 

„За всеки регистриран документ Системата трябва да поддържа следните 

данни: 

време на вписване - автоматично генерирани данни за време на 

извършеното вписване“ 

В предложението на участника не е описано, че данните за време се 

генерират автоматично от системата. 

5) На стр. 23 и 24, буква h) от техническа спецификация възложителят е 

поставил следните изисквания: 

„Виртуално деловодство: 

автентикацията на потребителите да се осъществява чрез квалифициран 

електронен подпис (КЕП);  

обменът на документи да се осъществява през интернет и да е възможно 

прикачането на повече от един документ за общо регистриране;  

потребителите, използващи виртуално деловодство, да могат да 

проверяват състоянието на документите си. Търсенето на документ да може да се 

извършва поне по регистров номер (и част от него) и ключова дума от описанието 

на документа в Системата („относно“);  

потребителят да вижда целия набор от документи, обменени с него чрез 

виртуалното деловодство“ 

Комисията установи, че в техническото предложение на участника не е 

предложена функционалността „Виртуално деловодство“.  
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6) На стр. 24, буква m) от техническата спецификация са посочени следните 

изисквания: 

„Управление на работния поток чрез резолюции: 

на всеки документ да могат да се поставят една или няколко резолюции, 

съдържащи съответните атрибути (резолирал, отговорник, краен срок, контролиращ 

и др);  

текстът на резолюцията да може да се избира от списък с готови 

резолюции (“За изпълнение”, “За становище” и др.) или да се въведе свободно. 

Списъкът с типови резолюции да може да се конфигурира от приложните 

администратори на Системата;  

за всеки потребител, в зависимост от неговите права и роли, да има 

списъци с информация за резолюциите“ 

В техническото предложение на участника няма предложена такава 

функционалност. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

комисията предлага Участник № 2 Обединение „Парафлоу – Кантек“ да бъде 

отстранен от по-нататъшно участние в процедурата, тъй като техническото 

предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

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

установи следното: 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Образец 

№ 16.1) и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение 

на поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им. 

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

Технически възможности, т. 2 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. 

В Протокол № 1, раздел IV.4.2 комисията е предоставила възможност на 

участника 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. 

С писмо вх. № 40-02-12 от 17.08.2015 г., 15:38 ч. участникът е представил 

сертификат за въведена система за управление на качеството за един производител.  

При преглед на техническото предложение се установи, че представеният 

сертификат за въведена система за управление на качеството е за производител, 

различен от производителя на предложените устройства за сканиране на документи. 
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Предвид гореизложеното комисията констатира, че предложението на 

Участник № 4 ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя. 

3) В техническата спецификация, стр. 13, т.3.4. възложителят изисква: 

“В техническото си предложение всеки участник трябва да опише в табличен 

вид софтуера, необходим за разработването, внедряването и експлоатацията на 

Системата...  

При използване на лицензиран системен софтуер (т.е. различен от open-

source), предложението на участника трябва да включва и доставка на съответните 

неограничени (по отношение на срок на ползване, брой потребители и пр.) лицензи, 

необходими за Системата, като цената на тези лицензи трябва да бъде включена в 

общата цена на предлаганото решение. 

Ако някои от лицензите са обвързани с абонаментни такси за техническа 

поддръжка, то в техническото предложение следва задължително да се посочи и 

наличието на такива такси. Таксите за поддръжка на лицензите за срока на 

внедряване и срока на гаранционна поддръжка трябва да бъдат включени в общата 

цена на предлаганото решение. Лицензите на системния софтуер трябва да са 

такива, че да позволяват на Възложителя да използва съответния софтуер 

неограничено във времето.“ 

В техническото си предложение участникът е посочил, че лицензът за 

операционната система се предоставя по обособена позиция 2, а за системата за 

управление на база данни ще се използва наличен лиценз, предоставен по договор 

на държавната администрация. От предложението на участника е видно, че той не 

поема ангажимент да предостави изисканите от възложителя лицензи. 

Предложението на участника следва да е изготвено само на основата на 

изискванията на документацията за обособената позиция, без позоваване на 

информация или документи, несъдържащи се в нея. В документацията за обособена 

позиция № 1, възложителят не е посочил, че разполага с лицензи, които могат да 

бъдат използвани за изпълнение на дейностите по позицията. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

комисията предлага Участник № 4 ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ да бъде отстранен 

от по-нататъшно участние в процедурата, тъй като техническото предложение 

на участника не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

II. Разглеждане на разясненията, получени от Участник № 3 „Индекс – 

България“ ООД и Участник № 5 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“. Крайният срок за 

представяне на разясненията е изтекъл на 24.08.2015 г. в 15:00 часа. 

II.1. В отговор на писмо с изх. № 40-02-11/20.08.2015 г. Участник № 3 

„Индекс – България“ ООД е представил допълнителни разяснения, подадени в 

непрозрачен запечатан плик с вх. № 40-02-11 от 24.08.2015 г., 14:39 ч. Върху плика 

са посочени наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен 
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адрес и надпис: „Допълнителни разяснения във връзка с техническото предложение 

за изпълнение 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“ по Обособена позиция № 1: 

„Доставка и внедряване на електронна система за управление на документооборота 

и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“. 

Участникът е представил следните разяснения: 

По въпрос № 1 участникът е потвърдил, че визуализацията на указаната дата 

включва почасово представяне при функционалността „Календар на планиране на 

работното време“. 

По въпрос № 2 участникът е потвърдил, че ще предостави допълнителен 

комплект ролки за всяко устройство. 

По въпрос № 3 участникът е потвърдил, че всички предложени устройства за 

сканиране на документи са оригинални, нови, фигурират в актуалната 

производствена листа на производителя и имат „CE“ маркировка. 

По въпрос № 4 участникът е потвърдил, че системата ще има и възможности 

за ограничаване на достъпа на потребител до избрани видове документи.  

По въпрос № 5 участникът е потвърдил, че всеки потребител ще може да 

вижда списъци с информация за задачите за изпълнение, задачите за контрол, 

отменените задачи и изпълнените задачи  по отношение на документи, за които има 

съответните права. 

След като се запозна с допълнително предоставените разяснения, комисията 

единодушно реши, че Участник № 3 „Индекс – България“ ООД е представил 

техническо предложение, което отговаря на техническата спецификация и 

изискванията на възложителя.  

 

II.2. В отговор на писмо с изх. № 40-02-13/20.08.2015 г. Участник № 5 ДЗЗД 

„Аксиор-Енвизимо“ е представил допълнителни разяснения, подадени в 

непрозрачен запечатан плик с вх. № 40-02-13 от 24.08.2015 г., 14:02 ч. Върху плика 

са посочени наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен 

адрес и надпис: „Допълнителна информация по предоставено Техническо 

предложение по 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“ по обособени позиции:  
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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 разяснения: 

По въпроси №№ 1 и 2 участникът е разяснил, че предложената система за 

управление на база данни отговаря на минималните изисквания на възложителя по 

отношение на броя документи, които базата данни трябва да може да поеме, и 

неограничеността на лиценза по отношение на срок на ползване и брой 

потребители. 

По въпрос № 3 участникът е потвърдил, че всички предложени устройства за 

сканиране на документи са оригинални, нови, фигурират в актуалната 

производствена листа на производителя и имат „CE“ маркировка. 

По въпрос № 4 участникът е потвърдил, че ще предостави допълнителен 

комплект ролки за всяко устройство. 

По въпрос № 5 участникът е потвърдил, че системата ще изпраща 

автоматични нотификации при регистриране на нов документ към преписка или 

прикачване на файл към съществуваща регистрация. 

По въпрос № 6 участникът е предоставил допълнителна информация относно 

ангажиментите си за съдействие при планиране и разпределение на дисковото 

пространство и на виртуализационната среда, както и възстановяването на 

автоматичната връзка с информационните системи, използвани в АОП при промяна 

или обновяване на някоя от системите. 

След като се запозна с допълнително предоставените разяснения, комисията 

единодушно реши, че Участник № 5 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ е представил 

техническо предложение, което отговаря на техническата спецификация и 

изискванията на възложителя.  

С оглед на горните констатации комисията единодушно реши, че допуска 

офертите на Участник № 3 „Индекс – България“ ООД и Участник № 5 ДЗЗД 

„Аксиор-Енвизимо“ до оценка на техническите предложения, съгласно одобрената 

от възложителя методика. 

 

III. Оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура се 

оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта“. 

 

III.1 Участник № 3: „Индекс - България“ ООД е предложил следните 

стойности по показателите за оценка: 

П4 - „Срок на гаранционна поддръжка (ГП) на ЕСУДРП“ – 7 (седем) години; 
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П5 - „Срок на гаранционна поддръжка на устройствата за сканиране на 

документи (ГУСД)“ – 5 (пет) години; 

П6 - „Представяне на прототип със следните функционалности на Електронна 

система за управление на документооборота и работните процеси“: 

- „Регистрация на документи с адресиране на един документ едновременно 

към двама и повече адресанти“ – налична; 

- „Електронно подписване на документи“ – не се демонстрира чрез 

прототипа; 

- „Търсене на документи по рег. № (и по част от него) и пълнотекстово 

търсене по ключови думи“ – налична; 

- „Делегиране на право/права за извършване на действия в Системата от друг 

потребител“ - налична; 

- „Отпечатване на списъци с документи, резолюции и справки с възможност 

за отпечатване както на целия списък, така и на избрани документи“ – налична; 

П7 - „Допълнителни функционалности на ЕСУДРП“, както следва: 

- „Използване на баркод за представяне на уникален регистров 

идентификатор” – налична; 

- „Възможност за автоматизирано получаване и изпращане на факсове“- 

налична; 

- „Автоматична проверка за валидност на електронния подпис на документ, 

получен чрез виртуалното деловодство“ - налична; 

- „Календар за планиране на работното време“ – налична; 

П8 - „Допълнителен комплект ролки за устройство за сканиране на 

документи за интензивна употреба (ДКРСИУ)“ – осигурява; 

П9 - „Допълнителен комплект ролки за устройство за сканиране на 

документи за нормална употреба (ДКРСНУ)“ – осигурява; 

П10 - „Цифрово изпращане при устройствата за сканиране на документи за 

нормална употреба“ – осигурява. 

 

Участник № 3: „Индекс - България“ ООД получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

По показател П4  - 10 т.; 

По показател П5 -  6 т.; 

По показател П6 -  4 т., получени в резултат от сумирането на: 

- 1 точка за функционалността „Регистрация на документи с адресиране на 

един документ едновременно към двама и повече адресанти“;  

- 1 точка за функционалността „Търсене на документи по рег. № (и по част от 

него) и пълнотекстово търсене по ключови думи“; 

- 1 точка за функционалността „Делегиране на право/права за извършване на 

действия в Системата от друг потребител“; 
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- 1 точка за функционалността „Отпечатване на списъци с документи, 

резолюции и справки с възможност за отпечатване както на целия списък, така и на 

избрани документи“. 

По показател П7 - 13 т., получени в резултат от сумирането на: 

- 7 точки за функционалността „Използване на баркод за представяне на 

уникален регистров идентификатор”; 

- 2 точки за функционалността „Възможност за автоматизирано получаване и 

изпращане на факсове“; 

- 2 точки за функционалността „Автоматична проверка за валидност на 

електронния подпис на документ, получен чрез виртуалното деловодство“; 

- 2 точки за функционалността „Календар за планиране на работното време“; 

По показател П8 -  2 т.; 

По показател П9 -  1 т.; 

По показател П10 -  2 т. 

 

III.2. Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ е предложил следните 

стойности по показателите за оценка: 

П4 - „Срок на гаранционна поддръжка (ГП) на ЕСУДРП“ – 7 (седем) години; 

П5 - „Срок на гаранционна поддръжка на устройствата за сканиране на 

документи (ГУСД)“ – 5 (пет) години; 

П6 - „Представяне на прототип със следните функционалности на Електронна 

система за управление на документооборота и работните процеси“: 

- „Регистрация на документи с адресиране на един документ едновременно 

към двама и повече адресанти“ – налична; 

- „Електронно подписване на документи“ - не се демонстрира чрез 

прототипа; 

- „Търсене на документи по рег. № (и по част от него) и пълнотекстово 

търсене по ключови думи“ – налична; 

- „Делегиране на право/права за извършване на действия в Системата от друг 

потребител“ - налична; 

- „Отпечатване на списъци с документи, резолюции и справки с възможност 

за отпечатване както на целия списък, така и на избрани документи“ – налична; 

П7 - „Допълнителни функционалности на ЕСУДРП“, както следва: 

- „Използване на баркод за представяне на уникален регистров 

идентификатор” – налична; 

- „Възможност за автоматизирано получаване и изпращане на факсове“- 

налична; 

- „Автоматична проверка за валидност на електронния подпис на документ, 

получен чрез виртуалното деловодство“ - налична; 

- „Календар за планиране на работното време“ – налична; 

П8 - „Допълнителен комплект ролки за устройство за сканиране на 

документи за интензивна употреба (ДКРСИУ)“ – осигурява;  
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П9 - „Допълнителен комплект ролки за устройство за сканиране на 

документи за нормална употреба (ДКРСНУ)“ – осигурява; 

П10 - „Цифрово изпращане при устройствата за сканиране на документи за 

нормална употреба“ – осигурява. 

 

Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ получава следните точки, 

съгласно методиката за оценка на офертата: 

По показател П4 - 10 т.; 

По показател П5 -  6 т.; 

По показател П6 -  4 т., получени в резултат от сумирането на: 

- 1 точка за функционалността „Регистрация на документи с адресиране на 

един документ едновременно към двама и повече адресанти“;  

- 1 точка за функционалността „Търсене на документи по рег. № (и по част от 

него) и пълнотекстово търсене по ключови думи“; 

- 1 точка за функционалността „Делегиране на право/права за извършване на 

действия в Системата от друг потребител“; 

- 1 точка за функционалността „Отпечатване на списъци с документи, 

резолюции и справки с възможност за отпечатване както на целия списък, така и на 

избрани документи“; 

По показател П7 - 13 т., получени в резултат от сумирането на: 

- 7 точки за функционалността „Използване на баркод за представяне на 

уникален регистров идентификатор”; 

- 2 точки за функционалността „Възможност за автоматизирано получаване и 

изпращане на факсове“; 

- 2 точки за функционалността „Автоматична проверка за валидност на 

електронния подпис на документ, получен чрез виртуалното деловодство“; 

- 2 точки за функционалността „Календар за планиране на работното време“; 

По показател П8 - 2 т.; 

По показател П9 - 1 т.; 

По показател П10 - 2 т. 

 

IV. С оглед на констатациите и заключенията на комисията, отразени в т. I от 

настоящия протокол, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата офертите на: 

Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“; 

Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“. 

 

V. Комисията допуска до следващ етап – отваряне на „Ценовите оферти“, 

офертите на: 

Участник № 3: „Индекс - България“ ООД; 

Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“. 
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VI. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, председателят на комисията следва да 

уведоми участниците, че ценовите оферти на допуснатите участници по обособена 

позиция № 1 ще бъдат отворени на следващото открито заседание на комисията, 

което ще се проведе на 27.08.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в сградата на Агенция 

по обществени поръчки на адрес: гр. София, ул. Леге № 4. 

 

С това комисията приключи своята работа за деня и председателят на 

комисията закри заседанието. 

 

Настоящият протокол № 4 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 24.08.2015 г. 

 

 

Председател: 

 

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

 

Членове: 

 

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

 

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

 

3. Елена Христова  *...................................... п 

 

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

 

5. Димитрина Иванова *...................................... п 

 

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

 

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