
П Р О Т О К О Л   №  5 

 

  

Днес, 09.02.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. Kомисия, 

назначена със Заповед № РД-09-75/30.11.2015г. и Заповед № РД-09-5/29.01.2016г. на 

Председателя на Агенцията, в състав: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карабашева – старши експерт в отдел „Индустриални и 

хранителни запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси” 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови дейности и управление на собствеността“; 

2. Снежана Парушева – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване към 

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“; 

3. Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”;  

4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

се събра, за да проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти за Обособена позиция № 1 – „Консерви зрял фасул“ и Обособена позиция 

№ 2 – „Консерви леща“ на участниците „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД и „Ависпал“ ООД, в 

„открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на 

зеленчукови консери” по обособени позиции, открита с Решение № 4781/02.11.2015г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ..  

Комисията е изготвила и публикувала на интернет страницата на Агенцията съобщение за 

провеждането на публичен жребий, като е изпратила и писма с изх. № 716/04.02.2016г. и изх. № 

717/04.02.2016г. по куриер и по факс, с които е уведомила участниците „Фууд Деливъри Експрес“ 

ЕООД и „Ависпал“ ООД за датата, часът и мястото на провеждането на публичния жребий. 

  

На заседанието присъстваха представители на „Ависпал“ ООД - г-жа Пенка Стойкова, в 

качеството й на управител и г-н Светлозар Патарински, с приложено пълномощно. 

Комисията запозна присъстващите с начина, по който ще се проведе публичният жребий, 

като показа подготвените еднакви непрозрачни пликове и листовете с изписани наименованията 

на участниците и ги остави настрана, видими за всички присъстващи. 

 

I. Обособена позиция № 1 – „Консерви зрял фасул“: 

Комисията отдели два от подготвените еднакви пликове и сгъна на четири листовете с 

имената на участниците, след което ги разбърка. Във всеки плик се постави един от сгънатите 

листове, след което пликовете се затвориха и разбъркаха. На присъстващите представители беше 

дадена възможността да се уверят, че пликовете са непрозрачни и еднакви и да ги разбъркат още 

веднъж.  

С цел удостоверяване, че гореописаният ред е спазен и пликовете са непрозрачни и 

еднакви, г-жа Пенка Стойкова подписа двата плика. Комисията също разписа пликовете, след 

което изтегли един плик, отвори го и оповести изписаното в съдържащия се вътре лист 

наименование на участника, избран за изпълнител – „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД. 

Комисията отвори и втория плик, за да се уверят присъстващите, че в съдържащия се в него лист 

е изписано наименованието на другия участник – „Ависпал“ ООД. 

 



II. Обособена позиция № 2 – „Консерви леща“: 

Комисията отдели два от подготвените еднакви пликове и сгъна на четири листовете с 

имената на участниците, след което ги разбърка. Във всеки плик се постави един от сгънатите 

листове, след което пликовете се затвориха и разбъркаха. На присъстващите представители беше 

дадена възможността да се уверят, че пликовете са непрозрачни и еднакви и да ги разбъркат още 

веднъж.  

С цел удостоверяване, че гореописаният ред е спазен и пликовете са непрозрачни и 

еднакви, г-жа Пенка Стойкова подписа двата плика. Комисията също разписа пликовете, след 

което изтегли един плик, отвори го и оповести изписаното в съдържащия се вътре лист 

наименование на участника, избран за изпълнител – „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД. 

Комисията отвори и втория плик, за да се уверят присъстващите, че в съдържащия се в него лист 

е изписано наименованието на другия участник – „Ависпал“ ООД. 

 

 

09.02.2016 год.                                                                                 

гр. София                                                                                  Председател:               /П/ 

/Мария Карабашева/ 

                                                                                                      

                                                                                                     Членове:                    /П/ 

   

/Мариола Виткина/ 

 

                                                                                                                                         /П/ 

                                                        

/Снежана Парушева/ 

                                                                                                                     

                                                                                                                                        /П/ 

 

/Яница Юрукова/ 

 

                                                                                                                                       /П/ 

                                                        

/Кристина Харискова/ 

 

 

 

 


