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П Р О Т О К О Л   №   2  

Днес, 03.06.2015г. в гр. София, в стая № 304 в административната сграда на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: ул. „Московска” № 

3, в 13.00 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. Чавдар Трайков – Държавен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка – резервен член на мястото на 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 разгледа представените със заявлението документи и информация от 

кандидатите, за съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

        Първо бе разгледано заявлението на „КРЕМЪК” ЕООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „КРЕМЪК” ЕООД отговаря на всички 

изискванията на Възложителя и на чл. 77, ал 3 и 4 от ЗОП,  съдържа всички изискуеми 

документи и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8 и 11 – 14 от ЗОП и раздел ІІ, буква Г от 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата.  

След получаване на потвърждение от ДАНС за валидността на представените от 

участника Удостоверение за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана 

информация (РДКИ), комисията ще вземе решение относно съответствието на кандидата с 

критериите за подбор и по-нататъшното му участие в процедурата. 

 

Второ бе разгледано заявлението на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: не са представени 

актуално Удостоверение за сигурност (нотариално заверено), валидно най-малко шест 

месеца след крайния срок за подаване на заявленията за подизпълнителите и нотариално 

заверено копие на разрешение от ДАНС за достъп до класифицирана информация, с ниво на 

класификация "Поверително" или по-високо, на управителите на подизпълнителите. 

Съгласно Решение с разяснения № 2476/30.04.2015г., отговор на въпрос № 6, важно е 

указано: „ В случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители, чрез които ще 

доказва съответствието си по отношение на изискванията/условията за участие, тогава 

съответният подизпълнител следва да отговаря на същите изисквания (посочени в 

Обявлението за възлагане на обществената поръчка), на които трябва да отговаря и 

участникът, като в този случай следва да представи и съответните документи (подробно 

описани в Обявлението)!” 

Комисията счита, че доколкото в обявлението е посочено, че предметът на поръчката 

включва класифицирана информация и е поставено изискване към изпълнителите да 
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представят Удостоверения за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана 

информация, това се отнася и за подизпълнителите, доколкото изпълнението на договора е 

свързано с класифицирана информация. Съгласно чл.119ж, ал.4, т.2 от ЗОП когато участник е 

определил с офертата си един или повече подизпълнители, с които ще сключи договор за 

подизпълнение, той е длъжен да представи документи за подбор и за подизпълнителите. 

Изискването е да е съобразно техния дял, но класифицираната информация е неделима, т.е. 

щом предметът на поръчката включва класифицирана информация, всеки подизпълнител 

трябва да отговаря на изискването да има Удостоверение за сигурност и Разрешения за достъп 

до класифицирана информация. 

С оглед изложеното и предвид разпоредбите на чл. чл.119ж, ал.4, т.2 от ЗОП, във вр. с 

чл.168, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация 

и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи посочените по-горе 

липсващи документи за подизпълнителите в срок от 5 работни дни от датата на получаване на 

настоящия протокол. 

След получаване на изисканите документи, касаещи подизпълнителите, както и 

потвърждение от ДАНС за валидността на представените от участника Удостоверение за 

сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ), комисията ще 

вземе решение относно съответствието на кандидата с критериите за подбор и по-нататъшното 

му участие в процедурата. 

 

Трето бе разгледано заявлението на „БОДУ” ООД. 

Комисията констатира, че заявлението на „БОДУ” ООД отговаря на всички 

изискванията на Възложителя и на чл. 77, ал 3 и 4 от ЗОП,  съдържа всички изискуеми 

документи и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8 и 11 – 14 от ЗОП и раздел ІІ, буква Г от 

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

След получаване на потвърждение от ДАНС за валидността на представените от 

участника Удостоверение за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана 

информация (РДКИ), комисията ще вземе решение относно съответствието на кандидата с 

критериите за подбор и по-нататъшното му участие в процедурата. 

 

Комисията ще продължи своята работа на следващо заседание, след изтичане на срока за 

получаване на липсващите документи от кандидата „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД и/или писмения отговор от ДАНС, касаещ валидността на представените 

Удостоверения за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана информация от 

кандидатите в процедурата. 

03.06.2015г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               /п/ 

         /Зорница Иванчева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. /п/ 

         / Денница Кабакчиева / 

2. /п/ 

        / Аглая Минева / 

3. /п/ 

         / Чавдар Трайков / 

        4.  /п/ 

        / Захари Захариев / 
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