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П Р О Т О К О Л  № 1а 

На 30.07.2015 г. в 16,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, в изпълнение на Заповед № 297 / 

24.07.2015 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

Председател и член на комисията: 

  Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Членове: 

1 Иво Иванов Станев – системен администратор  

2. д-р Надежда Владимирова Стоянова – отдел „Епидемиология“ 

3. Емилия Красимирова Насева – координатор по проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г 

4. Станислав Цветков Бакалов – главен експерт дирекция „Адм. обслужване“, отдел 

„Информационно обслужване“ Министерски съвет 

 

със задача да  разгледа допълнително представените документи от участниците. 

В определения срок, в деловодството на НЦЗПБ са постъпили допълнително поисканите от 

комисията на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП документи относно офертата за участие в 

открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Разработване на модел 

на уеб-базиран имунизационен регистър (уеб-базирана високо-сигурна информационна 

система), пилотното му внедряване в две ОПЛ-практики и РЗИ в избрана област на 

страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение за работа с модела“ по Проект № BG 07-

PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: 

разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 

07 „Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 

механизъм 2009-2014г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г., съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с 

Решение  № 4 от 25.06.2015г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на получените писмени документи от 

участниците, както следва: 

1. Агенция СТРАТЕГМА ООД с вх. № 68/30.07.2015 г. 

2. „Финтех – Д“ ЕООД с вх. № 69/04.08.2015 г. 

3. „Индекс-България“ ООД с вх. № 70/05.08.2015 г 

 

1. „Агенция СТРАТЕГМА ООД с вх. № 68/30.07.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок поисканият от комисията документ, а именно:   

1. Декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - 

Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е 

длъжен да представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата 

по точка 4 от Декларацията (адресите на общината със съответния район МДТ и 

НАП, към които е участника). 

 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ и допуска 

участика до понататъшно участие в процедурата. 

 

2. „Финтех – Д“ ЕООД с вх. № 69/04.08.2015 г. 

 Участникът е представил в определения срок поисканият от комисията документ, а 

именно:   

1. Декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - 

Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е длъжен да 

представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата по точка 4 от 
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Декларацията (адресите на общината със съответния район МДТ и НАП, към които е 

участника). 

 

 С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ и допуска 

участика до понататъшно участие в процедурата.. 

 

3. „Индекс-България“ ООД с вх. № 70/05.08.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок поисканият от комисията документ, а 

именно:   

4. Декларацията за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - 

Образец № 3, с посочване на информация кой е компетентния орган, който е 

длъжен да представи служебно на възложителя, информацията за  обстоятелствата 

по точка 4 от Декларацията (адресите на общината със съответния район МДТ и 

НАП, към които е участника). 

 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ и допуска 

участика до понататъшно участие в процедурата. 

 

Дата на съставяне на протокола  05.08.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр 

 

         

КОМИСИЯ: 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

                   (Таня Гюрова) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ..............................                        2. ...............................                                                            

                     (Иво Станев)                            (д-р Надежда Владимирова Стоянова )                                                                                              

 

                        3. ...............................       4. .................................  

(Емилия Насева)               (Станислав Бакалов)  


