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П Р О Т О К О Л

Днес, 17.07.2015 г., в гр. София, в сградата на Централно военно окръжие 
(ЦВО), с адрес: ул. „Г. Бенковски”, № 12, от 10.00 ч., се проведе второ заседание 
на комисия, назначена със заповед № РД-284/10.07.2015 г. на началника на ЦВО 
за провеждане на преговори с избран от комисията изпълнител по проект 
„Разработване и внедряване на софтуер, в съответствие със Закона за 
електронно управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и система за 
управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на 
гражданите и бизнеса в ЦВО към МО” по проект „Централно военно окръжие 
(Министерство на отбраната) -  електронна и достъпна администрация”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.”

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:
Председател:
Полковник Люсиен Хараламбиев Тишев -  заместник-началник на ЦВО.
Членове:
1. Ани Димитрова Иванова -  главен експерт в сектор „Логистика и 

информационно-техническо осигуряване”;
2. Кирил Иванов Обрешков -  младши юрисконсулт.

На заседанието присъстваше и управителя на „ТИМЕКС-БГ” ООД -  г-жа 
Албена Топалова-Русинова.

Председателят на комисията в 10.00 ч., в присъствието на всички членове на 
комисията и управителя на фирмата-кандидат, откри заседанието на комисията.

След като обстойно разгледа и обсъди техническото и ценовото 
предложение, комисията установи, че те отговарят на изискванията на 
възложителя, заложени в документацията към публичната покана.

На основание гореизложеното и на чл. 101 д, ал. 2 от ЗОП, комисията

ПРЕДЛАГА:

услугата „Разработване и внедряване на софтуер, в съответствие със 
Закона за електронно управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и



система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна 
на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО” по проект „Централно военно 
окръжие (Министерство на отбраната) -  електронна и достъпна 
администрация” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, да бъде изпълнена от 
фирма „ТИМЕКС-БГ” ООД.

2. След утвърждаване на протокола, същият да бъде сканиран и качен на 
профила на купувача на МО и в профила на купувача на ЦВО.

3. С „ТИМЕКС-БГ” ООД да се сключи договор за изпълнение на следната 
услуга с предмет „Разработване и внедряване на софтуер, в съответствие със 
Закона за електронно управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и 
система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна 
на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО” по проект „Централно военно 
окръжие (Министерство на отбраната)—електронна и достъпна администрация” 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд”.

Комисията приключи работа в 13:00 часа.

Настоящият протокол, ведно с всички материали по обществената поръчка 
се предаде по компетентност на пълномощника на възложителя -  полковник 
Г еорги Кирилов Петков, началник на Централно военно окръжие за 
утвърждаване.

КОМИСИЯ:


