
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@satеreserve.bg  

 
З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-340/ 30.10.2017 година,  гр. София 

 

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 24 от Устройствения правилник на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), във връзка с чл. 22 

от Закона за държавните резерви и военновременни запаси (ЗДРВВЗ), чл. 12, ал. 1 и ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви 

и военновременните  запаси (НУРОДДРВЗ), чл. 26, ал. 1, т. 1 от Вътрешните правила за 

избор на съхранители на държавни резерви и/или военновременни запаси и сключване на 

договори с тях, утвърдени със Заповед № РД-10-445/20.12.2016 г. и Протокол от 

25.10.2017 г. на работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-302/29.09.2017 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. Прекратявам конкурс с тайно наддаване за избор на външен съхранител с 

предмет „Избор на съхранител по Закона за държавните резерви и военновременните 

запаси на млечни продукти“, обявен със Заповед № РД-10-302/29.09.2017 г. 

 

Мотиви: Поради неподаване на предложения за участие в конкурса. 

 

В изпълнение на т. XII от Заповед № РД-10-302/29.09.2017 г., обявата за 

откриване на конкурсна процедура е публикувана на 03.10.2017г. във вестник „Сега”, на 

интернет страницата на агенцията и обявена на публично и достъпно място в сградата на 

ЦУ, и в сградите на ТД ДР на ДА ДРВВЗ.  Крайният срок за подаване на заявления за 

участие в конкурсната процедура  е бил определен до 17:00 часа на 20.10.2017 г. 

Комисията, назначена със Заповед № РД-10-302/29.09.2017 г. констатира, че в 

определения срок в деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ не са постъпили заявления и  

предложения за участие в конкурса. 

2. Настоящата заповед да бъде обявена на публично и достъпно място в сградата 

на ЦУ и в сградите на ТД ДР на ДА ДРВВЗ и на интернет страницата на агенцията в 

срок до три работни дни от датата на издаването й. 

 

Заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”. 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ 

/Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 


