
   

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №   4 

  

Днес, 01.07.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: ул. „Московска” № 3, 

в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-37/25.05.2015г. на Председателя на 

агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси”  

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Денница Кабакчиева – Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист; 

 

2. Николай Драгиев – Главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” – резервен член на мястото на Аглая Минева – Началник отдел 

„Финансови дейности” към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността”; 

 

3. Милена Петрова – Главен специалист към дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка; 

 

4. Чавдар Трайков – Държавен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка – резервен член на мястото на Захари Иванов Захариев – 

Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален номер на експерта (УНЕ): ВЕ 

– 2845. 
 

се събра в стая № 304, за да разгледа постъпилото, на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 

от ЗОП, писмо от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) с вх. № 

3078/29.06.15г. (в отговор на  писмо, от Комисията, с изх. № 3078/17.06.15г.) за 

валидността на представените в процедурата Разрешения за достъп до класифицирана 

информация (РДКИ). В резултат на проверката, Комисията констатира, че от ДКСИ 

потвърждават валидността на РДКИ издадени на лицата Христо Стоянов Ангелов 

(,,Кремък“ ЕООД) и Румен Луков Нинов (,,Боду“ ООД). 

 

Във връзка с изложеното в настоящия протокол, както и изложеното в Протокол 

№ 1/25.05.2015г., Протокол № 2/03.06.2015г. и Протокол 3/16.06.2015г. от работата на 

комисията, при извършване на предварителния подбор, комисията единодушно реши: 

Всички кандидати, подали заявления за участие в процедура на „договаряне с 

обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа, 

въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, 



   

мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 

отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор и минимални изисквания 

за технически възможности, с оглед на което комисията допуска всички кандидати до 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

01.07.2015г.  

гр. София                                              

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                (П) 

         /Зорница Иванчева/ 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 

1.           (П) 

         / Денница Кабакчиева / 

 

2.           (П) 

        / Николай Драгиев / 

 

3.           (П) 

         / Милена Петрова / 

 

        4.              (П) 

        / Чавдар Трайков / 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


