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П Р О Т О К О Л № 1 

От заседанието на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на антивирусен продукт за 

сигурност на техниката на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-319/06.03.2017 г. на 

Генералния директор на БНР да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

процедурата с предмет „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката 

на БНР“ се проведе на 07.03.2017 г. от 09:00 часа в програмно-редакционната сграда  на 

БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Румяна Стоименова – ръководител сектор „Поддържане на хардуер и 

софтуер“ – в качеството си на резервен член, заместващ Андрей Петренко; 

Членове: Стефка Маринова – счетоводител в отдел „Счетоводство”;  

Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

III. След получаване на списъка с участниците, подали оферти, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

IV. Комисията установи, че след изтичане на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, оферти 

за изпълнение на поръчката са постъпили от следните участници: 

1. „ХАЙ КОМПЮТЪРС“ ЕООД, вх. № ОП-45/06.03.2017 г. – 09:30 ч.; 

2. „КОНТРАКС“ АД, вх. № ОП-49/06.03.2017 г. – 15:00 ч.; 

3. „СЪПОРТИВО“ ЕООД, вх. № ОП-51/06.03.2017 г. – 16:03 ч. 

4. „С & Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вх. № ОП-52/06.03.2016 г. – 16:20 ч. 

Комисията установи, че офертите са подадени в запечатани, непрозрачни 

опаковки, с посочено наименование на участниците, адрес и телефон за кореспонденция 

и наименование на поръчката и са постъпили в БНР в рамките на определения за това 

срок. 

 

V. На заседанието на Комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 
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1. Борислав Асенов Дамянов – управител на „Съпортиво“ ЕООД. 

 

VI. Комисията отвори запечатаните опаковки, съдържаща офертите на участниците, 

по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. След извършване на тези 

действия, председателят на комисията закри откритото заседание. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 07.03.2017 г. в 13:00 ч. 

 

Комисия: 

Румяна Стоименова:    (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Стефка Маринова:    (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Милен Митев:     (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 


