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П Р О Т О К О Л    № 2 
 

 

I. На 20.10.2017г. в гр. София, на закрито заседание в административната сграда на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-100/05.10.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Божков – директор на дирекция ,,Обществени поръчки, продажби 

и информационно осигуряване” –  правоспособен юрист, и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цветелина Андонова – главен експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

2. Любимка Герова – главен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система за 

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

3. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”;  

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

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

правоспособен юрист; 

 

се събра, за да продължи своята работа по разглеждане и оценяване на получените оферти за 

участие в процедура „публично състезание“ за възлагане обществена поръчка, с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.  

 

Поради отсъствие по обективни причини на Елисавета Кръстева, същата се замества от 

Любимка Герова, резервен член на комисията, определен с горепосочената заповед. След 

запознаване със списъка на получените оферти за участие, Любимка Герова подписа декларация за 

съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, 

ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията обяви, че 

в законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП не са постъпили изисканите с Протокол 

№ 1 от 06.10.2017г. допълнителни документи от участника „Теленор България” ЕАД.  

С оглед горното и на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията единодушно реши: 

предлага участникът „Теленор България” ЕАД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката.  

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за 

които се установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. При 

разглеждане на техническите предложения комисията извърши проверка за съответствието им с 

предварително обявените условия по поръчката, като констатира следното:  

 

1. Участникът „Мобилтел” ЕАД е представил техническо предложение по Образец № 3 от 

документацията на обществената поръчка, в което е декларирал съгласие със срока на валидност на 

офертата и клаузите на проекта на договор, с приложени следните документи: 

– документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – нотариално заверени 

пълномощни с рег. № 6260/08.06.2017г. и № 11041/02.10.2017г.; 

– копие на валиден сертификат за удостоверяване, че Системата за управление на 

информационна сигурност на „Мобилтел” ЕАД е в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013 

и е приложима за: Система за управление на телекомуникационните услуги, предоставяни на 
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бизнес клиенти, описани в  каталога на услугите, а именно: voice, Machine to Machine, Data VPN, 

Internet, Collocation, Data Centre; 

– декларация за съгласие с условията на проекта на договор; 

– декларация за срока на валидност на офертата. 

 

Въз основа на подробно разгледаните документи, комисията констатира, че техническото 

предложение на участника „Мобилтел” ЕАД е в изискуемата от закона форма, като съдържащото 

се е в пълно съответствие с изискванията на възложителя, поради което комисията единодушно 

реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Мобилтел” ЕАД. 

 

2. Участникът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД е представил 

техническо предложение по Образец № 3 от документацията на обществената поръчка, в което е 

декларирал съгласие със срока на валидност на офертата и клаузите на проекта на договор, с 

приложени следните документи: 

– документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата – нотариално заверено 

пълномощно с рег. № 23145/02.10.2017г. 

– декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП; 

– копие на валиден сертификат за удостоверяване, че Системата за управление на 

информационна сигурност на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД е  съответствие с 

изискванията на стандарт ISO 27001:2013 и е с обхват на сертификация: Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги, в т. ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по 

стандарти GSM и UMTS, телевизия, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, 

предоставяне на преносна среда, колокиране комплексни технически решения. 

 

Въз основа на подробно разгледаните документи, комисията констатира, че техническото 

предложение на участника „Българска телекомуникационна компания” ЕАД е в изискуемата от 

закона форма, като съдържащото се е в пълно съответствие с изискванията на възложителя, поради 

което комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши да насрочи заседание за отваряне на 

ценовите оферти на допуснатите участници. Пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри” 

на допуснатите участници ще бъдат отворени на 25.10.2017г. от 14:00 ч. в стая № 102, ет. 1, в 

административната сграда на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). Комисията следва да уведоми участниците чрез публикуване 

на съобщение на официалната интернет страница на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), в раздел „Профил на купувача”, в електронното досие на 

настоящата обществена поръчка. 

 

Председател: ……… /П/ ………. 

/ Радослав Божков / 

                                                                                                                 Членове:  ……… /П/ ………. 

/ Цветелина Андонова /  

                                                                                                                                   ……… /П/ ………. 

/ Любимка Герова / 

……… /П/ ………. 

/ Милада Георгиева / 

……… /П/ ……….               

/ Цветелина Стефанова /


