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ПРОТОКОЛ №1 

 

 

За разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие във възлагане на  

обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шест от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

с публикуване на обява, с предмет: „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и 

дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на възложителя”.  

Обществената поръчката е открита с публикуване на Обява № 4222/ 02.10.2017г. на 

профила на купувача на интернет адрес: http://www.statereserve.bg , изготвена по образец, 

съгласно изискванията на ЗОП. В деня на публикуване на обявата е изпратена и публикувана и 

кратка информация за поръчката, заведена  в регистъра на АОП под № ID 9068825.  

 

В определения като краен срок за получаване на оферти – до 17:30ч. на 10.10.2017г., в 

деловодството на ДА ДРВВЗ е подадена една оферта, както следва:  

 

№ Оферта вх. №/дата/час на постъпване Име на участника 

 

1. вх.№ 4392/ 10.10.2017г. / 10:00ч „Булкарго“ ООД 

 

На основание на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 

17:30 часа на 16.10.2017г. с изпращане на информация за удължаване на първоначалния срок в 

регистър на АОП с № ID 9069158. След изтичане на удължения срок, нови оферти за участие в 

обществената поръчка с предмет: „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и 

дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на възложителя”, не са 

подадени. 

На основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, на 18.10.2017г. в изпълнение на Заповед № РД-09-

102/18.10.2017г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси“ (ДА ДРВВЗ), в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, ул. 

“Московска” №3, ет. 1, стая № 102, в 11:00 часа, комисия в състав: 

 

Председател:  
Мария Турлакова – началник на отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” към Главна 

дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси”; 

 

Членове:  

1. Димитър Филев – държавен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси”; 

2. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

3. Ива Захариева – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

4. Койна Харбова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и 

европейска координация” към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска 

координация” 

 

се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти, събрани чрез публикуване 

на обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на 

услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и 
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площи за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка 

на възложителя”, 

 Комисията, назначена със Заповед № РД-09-102/18.10.2017г на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, започна своята работа след получаване на представените оферти за участие и  

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 Председателят и всички членовете на комисията попълниха и представиха декларации 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участника.  

Комисията констатира, че представената оферта е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, с надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

обявата. Комисията отвори офертата на участника „Булкарго“ ООД и оповести нейното 

съдържание.   

С извършване на по- горе описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

На закрито заседание, проведено на 26.10.2017г., комисията продължи своята работа с 

подробно разглеждане на единствената подадена оферта за участие, и констатира: 

1. Участникът „Булкарго“ ООД е представил опис на представените документи 

съответстващ на съдържанието в офертата. Във връзка с изискването на Възложителя за лично 

състояние, участникът е представил декларации по образец, за липса на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 и декларация по чл. 66 , ал. 1 от ЗОП подписани 

от лицето Захари Христов, в качеството му на управител на „Булкарго“ ООД.  

След направена справка в Търговския регистър, комисията установи, че участникът 

„Булкарго“ ООД се представлява поотделно от лицата Захари Б. Христов и Ивайло В. Гетов, в 

качеството им на управители. 

Съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, изречение първо, декларациите по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 

7 от ЗОП се подписват от лицата, които представляват участника. В този смисъл, лицето 

Ивайло В. Гетов следва да представи декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП. 

След извършените по-горе действия и във връзка с определените от Възложителя 

критерии за подбор, относно „правоспособност за упражняване на професионална дейност“ и 

„технически и професионални способности“, комисията пристъпи към разглеждане на 

представени от участника документи.  

Комисията констатира, че участникът „Булкарго“ ООД е  представил всички изискуеми 

документи, както следва: 

- копие на валидно разрешение от генералния директор на НСРЗ за извършване на 

фумигация и обеззаразяване, издадено  съгласно разпоредбите на чл.3 от Наредба  

№112/13.10.2006г. 

-  списък на изпълнените дейности (услуги) с предмета и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката, най-много за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. Участникът е приложил и доказателства за извършените услуги.  

- заверено копие на валиден сертификат за въведена система на управление на 

качеството EN ISO 9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 

- списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, 

придружен със съответните документи доказващи, професионалната им компетентност. 

- копие на заповед от Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по 

безопасност на храните, в уверение на това, че  дружеството „Булкарго“ ООД е вписано в 

регистъра по  чл. 6, ал. 1, т. 9 с право да извършва специализирана растителна услуга : 

„Фумигация  на растения, растителни продукти и други обекти“. Вписването в регистъра е 

безсрочно. 
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С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията 

уведомява участника в обществената поръчка, че в срок до 5 (пет ) работни дни от получаването 

на настоящия протокол, следва да представи декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от лицето Ивайло В. Гетов, в качеството му на управител на „Булкарго“ 

ООД. 

 

 

 

26.10.2017г.                                                        Председател:  …………П……………………….. 

гр. София                                                                                         / Мария Турлакова / 

 

 

Членове:     …………… П …………………….. 
                                                                                              / Димитър Филев /   

                                                                                                     

                                                                                           …………… П …………………….. 
                                                                                              / Мариола Виткина / 

 

                                                                                           ………… П ……………………….. 
                                                                                                          /  Ива Захариева / 

                                                                                            

                                                                                          …………… П………………. 

                             

                                                                                                          / Койна Харбова / 

 
   


