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П Р О Т О К О Л   №   1  

 

Днес, 25.05.2015г. 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 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-37/25.05.2015г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси” 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Денница Кабакчиева – Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

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

юрист; 

 

2. Аглая Минева – Началник отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността”; 

 

3. Милена Петрова – Главен специалист към дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка; 

 

4. Захари Иванов Захариев – външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален номер 

на експерта (УНЕ): ВЕ – 2845. 

 

се събра, за да отвори постъпилите заявления от кандидатите за участие в процедура на 

,,договаряне с обявление”, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, 

мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси””, открита с Решение № 

1932/03.04.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). На 

заседанието присъства единствено представител на кандидата ,,БОДУ” ООД: 

 

Георги Благоев Георгиев, с л. к.(лични данни), с приложено пълномощно; 

 

В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) заявления, 

както следва: 

1. Заявление с вх. № 2946/21.05.2015г. от фирма „КРЕМЪК” ЕООД, подадено в 10:47ч. 

 

2. Заявление с вх. № 2952/21.05.2015г. от фирма „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД, подадено в 15:08ч. 

 

      3. Заявление с вх. № 2968/21.05.2015г. от фирма „БОДУ” ООД, подадено в 16:59ч. 
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         Първо бе отворено заявлението на „КРЕМЪК” ЕООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „КРЕМЪК” ЕООД е подадено в непрозрачен 

плик и съдържа всички документи описани в списъка по т.1.17 раздел ІІ, буква Г от 

Приложение № 1, от утвърдената документация за участие в процедурата. 

 

Второ бе отворено заявлението на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД е подадено в непрозрачен плик и съдържа всички документи описани в 

списъка по т.1.17 раздел ІІ, буква Г от Приложение № 1, от утвърдената документация за 

участие в процедурата. 

 

Трето бе отворено заявлението на „БОДУ” ООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „БОДУ” ООД е подадено в непрозрачен плик и 

съдържа всички документи описани в списъка по т.1.17 раздел ІІ, буква Г от Приложение № 1, 

от утвърдената документация за участие в процедурата. 

  

С извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието и  

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

 

Съобразно утвърдена от Държавна агенция ,,Национална сигурност” (ДАНС) Схема за 

класификация на етапите за изпълнение на договора с вх. № 1069/19.03.2015г. и на 

основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, и чл. 170, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ), Комисията единодушно реши писмено 

да бъде изискано от ДАНС да потвърдят валидността на представените, от всички кандидати в 

процедурата, Удостоверения за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана 

информация (РДКИ). 

            Комисията реши че ще продължи своята работа по извършване на подбора на 

кандидатите, въз основа на представените, съгласно обявлението документи, удостоверяващи 

тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или 

квалификация за изпълнение на обществената поръчка на следващо заседание.  

 

25.05.2015г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           /п/ 

         /Зорница Иванчева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. /п/ 

         / Денница Кабакчиева / 

2. /п/ 

        / Аглая Минева / 

3. /п/ 

         / Милена Петрова / 

        4. /п/ 

        / Захари Захариев / 


