
№ 93-00-2636 

 

Дата 22.12.2014г. 

 

 

 

ДО 

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

Министър на икономиката 

 

 

ДО 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

Министър на енергетиката 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 
от Комисия, назначена със Заповед № РД-16-1592/ 17.12.2014 г. на министъра на 

икономиката и министъра на енергетиката 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане, оценяване и класиране на офертите, постъпили за 

участие с процедура по чл.93б, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

избор на изпълнител на обществена поръчка въз основа на сключено Рамково 

споразумение № СПОР-46/ 03.11.2014 г. за възлагане на централизирана 

обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт с предмет: 

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката 

Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,  

 

 
В изпълнение на т.IV от Заповед № РД-16-1592/ 17.12.2014 г. и в 

определения в заповедта срок, приложени представяме на Вашето внимание 

Протокол от заседанието на Комисията, всички събрани в хода на процедурата 

документи, както и проект на Решение за класиране на участниците и определяне 

на изпълнител на поръчката въз основа на сключено Рамково споразумение           

№ СПОР-46/ 03.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за 

нуждите на органи на изпълнителната власт с предмет: „Доставка на тонери за 

копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на 



 2 

оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-

Packard (Хюлет Пакард)“. 

 

Настоящият доклад се изготви и подписа от Комисия в състав: 

 

 

Председател: 

Иванка Георгиева, младши експерт, отдел „Административно-стопански”, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността” ……………………………………. 

Членове: 

1. Румяна Александрова, главен експерт, отдел „Финансов“, дирекция 

„Финанси и управление на собствеността“ ……………………………………….. 

2. Емилия Гюрова, младши експерт, отдел „Административно-стопански“, 

дирекция „Финанси и управление на собствеността“ ……………………………….. 

3. Галина Въловска, старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

администрацията“, дирекция „Правна” ……………………………………….. 

4. Мариана Христова, старши юрисконсулт, отдел „Нормативни актове“, 

дирекция „Правна“ ………………………………………. 


