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П Р О Т О К О Л   №   1  

 

Днес, 13.10.2014г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната 

сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), 

адрес: ул. „Московска” № 3, в 11.00ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-

73/10.10.2014г. на Председателя на агенцията в състав: 

 

    Председател:  

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

резерви, военновременни и задължителни запаси”;  

    Членове:  

 2. Адриана Антова – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и  управление на собствеността”; 

3. Илиана Иванова – главен експерт в отдел „Горива и масла” към Главна Дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

4. Милена Злидолска – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 

към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация” 

/правоспособен юрист/; 

5. Иван Павлов – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

се събра, за да отвори постъпилите оферти на участниците в процедура на договаряне 

без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги по съхранение на запаси 

за извънредни ситуации от реактивно гориво Jet А-1 в складове, регистрирани по реда на чл. 

38 от Закона за запасите на нефт и нефтопродукти от Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, открита с Решение № 5298/25.09.2014г.  
 

Установи се, че комисията е в пълен състав и че упълномощени представители на 

участника не присъстват. Всички членове на комисията попълниха декларации на основание 

чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).   

 

В регламентирания срок за подаване на офертите за участие в процедурата на 

договаряне без обявление е постъпила 1 (една) оферта от: 

 

-  „Лукойл-България” ЕООД с вх. № 5718/08.10.2014г., постъпила в 15.24 ч. 

 

След като констатира, че офертата е представена съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 

от ЗОП и раздел V, буква Б, т. 1 и т. 2 на Приложение № 1 от утвърдената документация за 

участие в процедурата – в запечатан, непрозрачен и маркиран със съответните надписи плик, 

комисията премина към отварянето й. 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „Лукойл-България” ЕООД съдържа три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик  № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал.2 от 

ЗОП и раздел V, буква Б, т.3 на Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в 

процедурата. 

Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, 

съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове 

подписаха всички документи, съдържащи се в него. Председателят на комисията отвори плик 

№ 1, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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Комисията установи, че участникът „Лукойл – България” ЕООД е представил всички 

документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и раздел V, буква Б, т. 3.1. от Приложение 

№ 1 на утвърдената документация за участие в процедурата и че същите са в изискуемата 

форма и съответстват на изискванията на подбор на възложителя. 

 

Комисията премина към разглеждане на представените, съгласно раздел V, буква Б, т. 

3.2. от Приложение № 1 документи в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката” от офертата на участника, като констатира, че същите съответстват на изискванията 

на възложителя. 

 

В тази връзка комисията единодушно реши: Допуска „Лукойл – България” ЕООД до 

по-нататъшно участие в процедурата на договаряне без обявление. 

Определя дата за отваряне на ценовата оферта и провеждане на договарянето – 

16.10.2014г. в 11.00 ч. в заседателната зала на 1 етаж в административната сграда на ДА 

ДРВВЗ, за което участникът ще бъде уведомен писмено. 

 

 

 

 

13.10.2014г.   

гр. София                                                        

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    /п/ 

         / Oгнян Делев / 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 

1.        /п/ 

         / Адриана Антова / 

 

        2.          /п/ 

        / Илиана Иванова  / 

 

        3.         /п/ 

         / Милена Злидолска / 

 

        4.         /п/ 

        / Иван Павлов / 

 


