
 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

I. На 30.11.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА 

ДРВВЗ, ет. 1, заседателна зала, в 11:00 ч. се събра комисия, назначена със Заповед № РД-09-

97/29.11.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси” (ДА ДРВВЗ) в следния състав: 

 

 

ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евдокия Педашенко – директор Дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността”  

 

 и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 1. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни 

резерви, военновременни  и задължителни запаси” 

 2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

 4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”- 

правоспособен юрист. 

започна своята работа по разглеждане и оценяване на получените оферти за участие в 

„публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектно решение, 

доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за 

течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за 

наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. 

Бургас“ 

 Поради отсъствие по обективни причини на председателя Любен Бояров - началник 

отдел „Управление на собствеността” към Дирекция „Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността”, същият се замества от заместващ председател Евдокия Педашенко 

на основание чл. 41, ал. 7 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените 

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

утвърдени със Заповед № РД-10-389/31.10.2016г. 

 

              Заместващият председателя на Комисията откри заседанието, като запозна 

присъстващите със списъка на постъпилите оферти в регламентирания срок (до 17:30 ч. на 

28.11.2016 г.), в деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно който е получена една оферта за участие с 

вх. № 5901/28.11.2016г. от „СТИМЕКС” ООД, постъпила в 16:58 ч. 

 

         На заседанието не присъстваха представители на участника, подал оферта, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

        След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички членове 

попълниха декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на 

изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.  

            
II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаната 

непрозрачна опаковка, като установи следното: 

 



 

 

   Участникът „СТИМЕКС” ООД“ е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и надписана съгласно 

изискванията на възложителя. След отварянето на опаковката заместващият председателя на 

Комисията оповести нейното съдържание, като констатира, че офертата на участника съдържа 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“.          

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

      След извършване на гореописаните действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи. 

 

 

                                                                                                                      Заместващ председател:                                                                                   

                                                                                                                           /Евдокия Педашенко/   

 

 

                                                                                                                       Членове:                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 /Огнян Делев/ 

    

                                                                                                                                 /Милада  Георгиева / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                              
 

 

          /Цветелина Стефанова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-97/29.11.2016г. на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), със задача да разгледа и 

оцени получените оферти за участие в „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано 

комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при 

ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“ 

 

               I. На 12.12.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА 

ДРВВЗ, ет. 1, заседателна зала, в 11:00 ч. се събра комисия в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров - началник отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

 2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

 4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”- 

правоспособен юрист. 

 След запознаване със списъка на получените оферти за участие в процедурата, 

председателят на Комисията попълни декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

                 В закрито заседание Комисията продължи своята работа, като разгледа детайлно 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което бе установено следното: 

    Участникът „СТИМЕКС” ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията под ЕИК 836014344. В хода на своята проверка комисията констатира, че в 

съответствие с изискванията на възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за 

отстраняване (обстоятелствата по раздел II, буква А, т. 3  и съответствието с критериите за подбор от 

раздел II, буква Г, т. 1, т. 2 и т. 3 от Указанията за попълване на офертата от участниците и 

условията за участие в процедурата чрез представяне на  Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Образец № 7 от документацията за участие. След 

извършената проверка комисията установи непълноти/несъответствие на информацията по отношение 

на представения ЕЕДОП както следва: 

1. в част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „ Технически и професионални способности“ , т. 6 от 

ЕЕДОП – участникът е декларирал, че посочените от него ел. специалисти  притежават 4-та и 5-та 

квалификационна група, която съответства на поставения от възложителя критерий по раздел II, 

буква Б: „Критерии за подбор“, т. 2.3 от Указанията за попълване на офертата от участниците и 

условията за участие в процедурата, „съгласно който участникът трябва да разполага с 

необходимия брой ел. специалисти с квалификация 3 или 4 група и да са изпълнявали такива 

проекти през последните три години“, но липсва информация какъв опит притежават посочените ел. 

специалистите при изпълнение на проекти, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 

три години. 

2. участикът е допуснал пропуск по отношение на представения с офертата ЕЕДОП - липсва на 

печат на дружеството на страница 24. Съгласно раздел IV, буква В, т. 2 - Изисквания към 

документите от Указанията за попълване на офертата от участниците и условията за участие в 



 

 

процедурата от документацията: „Всички документи, се представят в оригинал или копие, заверено от 

участника собственоръчно с текст: „Вярно с оригинала”, дата, подпис и печат (когато е приложимо) и 

трите имена на лицето заверило документа.“ 

С оглед горното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията реши: предоставя на „СТИМЕКС” 

ООД срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол: 

-да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий по раздел II, буква Б: 

„Критерии за подбор“, т. 2.3 от Указанията за попълване на офертата от участниците и условията 

за участие в процедурата, като опише какъв професионален опит притежават посочените ел. 

специалистите при изпълнение на проекти, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 

три години. 

 -да представи ЕЕДОП с поставени подпис и печат. 

   Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и 

/или други документи, които съдържат променена  и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти 

II. Председателят на комисията ще насрочи следващото заседание след изтичане на срока, 

определен за представяне на допълнително изисканите документи от участника „СТИМЕКС” ООД.  
                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Председател:                                                                                   

                                                                                                                                      /Любен Бояров /         

 

                                                                                                                   Членове:            
                                                                                                                                     /Огнян Делев/ 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                 /Милада  Георгиева / 
 

 

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                             
 

          /Цветелина Стефанова/ 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                 

              

                                                                                                                      

   

 

                                                                                                            

             

 

 


