
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

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“ 

 

На 04.01.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

ДА ДРВВЗ, ет. 4, стая 402, в 14:30 ч. се събра комисия в следния състав: 

 

ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евдокия Педашенко – директор Дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността”  

и  

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Анна Груева – главен експерт в 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 в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

правоспособен юрист. 

 

  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. Поради отсъствие по обективни причини на 

редовния член Огнян Делев - началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”, същият се замества от резервния 

член Анна Груева, която в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП след запознаване 

със списъка на постъпилите оферти за участие, подписа декларация за обстоятелствата по чл. 

51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП .     

 В закрито заседание Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително 

представените документи, изискани с Протокол 2 от 12.12.2016г., относно съответствието на 

участника „СТИМЕКС” ООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

като установи, следното: 

            С писмо № 5901/16.12.2016г. от „СТИМЕКС” ООД в законоустановения срок, съгласно 

чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) са 



 

 

представили коригиран ЕЕДОП, в който е описан професионалният опит на посочените от 

участника ел. специалисти при изпълнение на проекти, сходни с предмета на обществената  

 

 

поръчка за последните три години. Допълнително представения коригиран ЕЕДОП е с 

поставени подпис и печат в съответствие с изискването на Възложителя, поради което 

комисията реши: допуска до етап разглеждане на техническото предложение участника 

„СТИМЕКС” ООД.         

 

 

 

 

                                                                                                                      Заместващ председател:    

                                   /П/                                                                                

                                                                                                                           /Евдокия Педашенко/   

 

 

                                                                                                                       Членове:                                                                                          

                                                                                                                                          /П/                                                                                           

                                                                                                                                 /Анна Груева/ 

                                                                                                                                                  /П/                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 /Милада  Георгиева / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                 /П/                                                                                                                                                              

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                                                                                                                                                   /П/                                                                                                                                                                                            

          /Цветелина Стефанова/ 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                 

              

                                                                                                                      

   

 

                                                                                                           

             

 

 


