
   

 

П Р О Т О К О Л   №   3  

Днес, 16.06.2015г. в гр. София, 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: Боряна Даскалова – Началник отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

дирекция „Административно - правно обслужване и европейска координация” – резервен член, 

на мястото на Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция „Държавни 

резерви, военновременни  и задължителни запаси”  

 

и 

 

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 в стая № 304, за да разгледа и обсъди получените документи от кандидата в 

процедурата „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, изискани от комисията 

с писмо изх. № 2952/03.06.2015г., както и постъпилото писмо от ДАНС  с вх. № 

3078/15.06.15г. за валидността на представените от всички кандидати в процедурата 

Удостоверения за сигурност и Разрешения за достъп до класифицирана информация. 

 

I. На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

представените документи от „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с писмо 

с вх. № 2952/09.06.2015г. и установи следното: 

Кандидатът се е възползвал от предписаното му в закона право да замени представени 

документи или да представи нови, с които счита, че ще удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие. На 

основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът е представил нова декларация по образец на 

Приложение № 10 от документацията за участие, с която декларира, че се отказва да използва 

посочените от него подизпълнители и заявява, че е в състояние да изпълни самостоятелно 

предмета на обществената поръчка, тъй като разполага с ресурси, които напълно 

удовлетворяват изискванията на възложителя, както по отношение на икономическото и 

финансовото състояние, така и техническите възможности и квалификация за изпълнение на 

обществената поръчка. 

С оглед на така представения документ, за участника отпада необходимостта да 

представи изисканите от комисията с Протокол № 2 от 03.06.15г. 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. 

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши: приема така представения 

документ - нова декларация по образец на Приложение № 10 от документацията за участие. 

Като взе предвид и полученото от ДАНС потвърждение за валидност на представените от 

кандидата Удостоверение за сигурност и Разрешение за достъп до класифицирана 

информация, комисията прие, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, 

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

документация за участие в процедурата. 

 

II. Като взе предвид изложеното в постъпилото писмо от ДАНС с вх. № 3078/15.06.15г., 

комисията установи следното: 

След направена проверка, ДАНС е потвърдила валидността на удостоверенията за 

сигурност на „Кремък” ЕООД, „Боду” ООД и „СОТ сигнално-охранителна техника” ЕООД, 

както и валидността на разрешенията за достъп до класифицирана информация на Митко 

Петров Йорданов, Тихомир Тодоров Тотов, Албена Иванова Николаева, Пламен Димитров 

Чакъров, Павел Виденов Георгиев, Валентин Георгиев Шутев и Пламен Иванов Георгиев. 

 

III. В изпълнение на точка трета от писмото на ДАНС, комисията единодушно реши да 

изпрати писмо до Държавната комисия по сигурността на информацията за потвърждение на 

валидността на посочените от ДАНС разрешения за достъп до класифицирана информация на 

Христо Стоянов Ангелов и Румен Луков Нинов. 

 

 

 

 

16.06.2015г.  

  гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            (П) 

         /Боряна Даскалова/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.          (П) 

         / Денница Кабакчиева / 

2.          (П) 

        / Аглая Минева / 

3.          (П) 

         / Чавдар Трайков / 

        4.            (П) 

        / Захари Захариев / 

 

 

 

 

 


