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                                                                                    Утвърждавам: 

   

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……… /П/………..                                 

/Станимир Пеев/ 

  

 

                                                                                     

                           

П Р О Т О К О Л   

 

 

 

Днес, 18.11.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, заседателна 

зала, в 14.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-10-291/05.11.2014г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Турлакова – началник на отдел „Индустриални и 

хранителни запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и 

задължителни запаси” 

 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

 

 1.  Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

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

осигуряване” /правоспособен юрист/ – резервен член на мястото на Григор Григоров – 

държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към дирекция 

„Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

 2. Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси”; 

 3. Кристина Харискова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване”; 

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

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” 

 

се събра, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена поръчка 

чрез публична покана по реда на глава 8„а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет „Доставка на инструменти за почистване по обособени позиции”. 

 

Комисията констатира, че в указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ няма 

постъпили оферти. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП и чл. 59, ал. 2 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни 
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резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-

259/19.09.2014г., Комисията предлага на Възложителя, обществената поръчка да се 

възложи след провеждане на преговори с избран изпълнител, като в този случай 

прогнозната стойност, техническата спецификация и проекта на договор остават 

непроменени. 

 

 

 

 

18.11.2014г.               Председател:                       /п/ 

гр. София       / Мария Турлакова / 

 

    Членове:        1.                    /п/ 

       / Мартин Киров / 

 

      2.                    /п/     

        / Яница Юрукова / 

 

      3.                    /п/   

                   / Кристина Харискова / 

 

                                                                                    4.                    /п/    

                                                                                                / Иван Павлов / 


