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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Днес, 15.04.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, заседателна 

зала, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-10-107/30.03.2015г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров – началник на отдел „Управление на 

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

собствеността” 

 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

 1.  Милена Тодинова – държавен експерт в отдел „Горива и масла” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси” – резервен 

член на мястото на Огнян Делев – началник на отдел „Горива и масла” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси”; 

 2. Кристина Харискова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване”; 

 3. Цветелина Андонова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване”; 

 4. Иван Павлов – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” 

 

се събра, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена поръчка 

чрез публична покана по реда на глава 8„а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет „Услуги по почистване на резервоари, находящи се на територията на 

териториални дирекции „Държавен резерв” – гр. Пловдив и гр. Стара Загора”. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове на 

комисията попълниха декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

На заседанието не присъстваха външни лица. 

  

В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 4 (четири) 

оферти: 

1. Оферта с вх. № 2130/09.04.2015г. от „ЕКО БГ 2013” ЕООД;  

2. Оферта с вх. № 2142/14.04.2015г. от „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД; 

3. Оферта с вх. № 2144/14.04.2015г. от „КЛИЙНЪР” ООД; 

4. Оферта с вх. № 2161/14.04.2015г. от „ЮВАЛ 2007” ЕООД 

 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира 

следното: 

 

I. Оферта с вх. № 2130/09.04.2015г., подадена от „ЕКО БГ 2013” ЕООД: 

 

Офертата на участника „ЕКО БГ 2013” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 

101в от ЗОП.  

При прегледа на документите, Комисията установи, че в изпълнение на 

изискванията, посочени в графа „Изисквания за изпълнение на поръчката”, т. 2 от 
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публичната покана и раздел II, буква „Б”, т. 2 от приложение № 1 от документацията за 

участие:  

 

„2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката 

по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

- Заверено копие на разрешителен/и документ/и за събиране, транспортиране и 

третиране на опасни отпадъци (отработени масла и отпадъчни нефтопродукти). 

- Декларация (в свободен текст) с подробно описание на техническото 

оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка.”, 

 

са представени декларация за техническото оборудване и разрешения за дейности по 

събиране и транспортиране на опасни отпадъци, но не става ясно, дали участникът 

притежава документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци.     

Съгласно чл. 58, ал. 5 от  Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, 

утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, във 

връзка с чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на 

документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци в срок 5 работни 

дни от датата на получаване на уведомително писмо с приложено копие на настоящия 

протокол.      

 

II. Оферта с вх. № 2142/14.04.2015г., подадена от „СИРИУС СТАР БГ” 

ЕООД: 

 

Офертата на участника „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД отговаря на изискванията на 

чл. 101в от ЗОП. Участникът е представил всички документи, посочени в графа 

„Изисквания за изпълнение на поръчката” от публичната покана и раздел II, буква „Б” 

от приложение № 1 от документацията за участие. 

 

III. Оферта с вх. № 2144/14.04.2015г., подадена от „КЛИЙНЪР” ООД: 

 

Офертата на участника „КЛИЙНЪР” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 

101в от ЗОП.  

При прегледа на документите, Комисията установи, че в изпълнение на 

изискванията, посочени в графа „Изисквания за изпълнение на поръчката”, т. 2 от 

публичната покана и раздел II, буква „Б”, т. 2 от приложение № 1 от документацията за 

участие:  

 

„2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката 

по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

- Заверено копие на разрешителен/и документ/и за събиране, транспортиране и 

третиране на опасни отпадъци (отработени масла и отпадъчни нефтопродукти). 

- Декларация (в свободен текст) с подробно описание на техническото 

оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка.”, 

 

са представени декларация за техническото оборудване и разрешения за дейности по 

събиране и транспортиране на опасни отпадъци, но не става ясно, дали участникът 

притежава документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци.     

Съгласно чл. 58, ал. 5 от  Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, 

утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, във 

връзка с чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на 

документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци в срок 5 работни 
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дни от датата на получаване на уведомително писмо с приложено копие на настоящия 

протокол.   

 

IV. Оферта с вх. № 2161/14.04.2015г., подадена от „ЮВАЛ 2007” ЕООД: 

 

Офертата на участника „ЮВАЛ 2007” ЕООД отговаря на изискванията на чл. 

101в от ЗОП.  

При прегледа на документите, Комисията установи, че в изпълнение на 

изискванията, посочени в графа „Изисквания за изпълнение на поръчката”, т. 2 от 

публичната покана и раздел II, буква „Б”, т. 2 от приложение № 1 от документацията за 

участие:  

 

„2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката 

по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

- Заверено копие на разрешителен/и документ/и за събиране, транспортиране и 

третиране на опасни отпадъци (отработени масла и отпадъчни нефтопродукти). 

- Декларация (в свободен текст) с подробно описание на техническото 

оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка.”, 

 

са представени декларация за техническото оборудване и разрешения за дейности по 

събиране и транспортиране на опасни отпадъци, но не става ясно, дали участникът 

притежава документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци.     

Съгласно чл. 58, ал. 5 от  Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, 

утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, във 

връзка с чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на 

документ, отнасящ се до дейностите по третиране на опасни отпадъци в срок 5 работни 

дни от датата на получаване на уведомително писмо с приложено копие на настоящия 

протокол.    

 

 

 

 

15.04.2015г.               Председател:                      /п/ 

гр. София       / Любен Бояров / 

 

    Членове:        1.                  /п/ 

       / Милена Тодинова / 

 

      2.                  /п/    

        / Кристина Харискова / 

 

      3.                  /п/     

                   / Цветелина Андонова / 

 

                                                                                    4.                 /п/        

                                                                                                / Иван Павлов / 


