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П Р О Т О К О Л   №   1  

 

Днес, 24.10.2016г. 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 14.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-83/13.10.2016г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аглая Минева – началник отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Боряна Даскалова – началник отдел „Правно–нормативно обслужване и европейска 

координация” към дирекция „Административно–правно обслужване и европейска 

координация” – правоспособен юрист 

2. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

3. Николай Драгиев – началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

4. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово–

стопански дейности и управление на собствеността” 

 

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

„договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” съгласно чл. 30 от „Закон за 

запасите от нефт и нефтопродукти”, открита с Решение № 4653/04.10.2016г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, както и да извърши договарянето с участниците, за определянето 

на окончателните клаузи на договора за обществената поръчка, съгласно определения в 

поканата Критерий за възлагане на поръчката - „най-ниска цена“, съобразно най-ниско 

„предложено тарифно число“. 
 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със списъка 

на постъпилите в регламентирания срок оферти в  деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно 

който получената оферта за участие е само една, както следва: 

 

Оферта от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с вх. № 5208/21.10.2016г., 

постъпила в 16:45 часа. 

 

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

декларации на основание чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 51, 

ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха външни лица. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, с която е представена офертата на 

участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и констатира: 

 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, в която е поставен отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение на участника за изпълнение на поръчката, както и всички други документи 

изискани от Възложителя. 
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Трима от членовете на комисията  подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и Техническото предложение на участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП”, след което комисията разгледа по същество всички представени 

документи (извън плика съдържащ ценовото предложение) и установи че те отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия. 

В тази връзка Комисията единодушно реши: 

 

1. Допуска ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, да публикува съобщение на Профила на 

купувача, в електронната преписка на процедурата, с което да бъдат уведомени 

заинтересованите лица, че датата на която ще се проведе заседанието на комисията за отваряне 

на плика съдържащ ценовото предложение на участника, както и самото договаряне, е 

31.10.2016г. от 11:00 часа в административната сграда на Централно управление на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102. На 

отварянето на ценовата оферта могат да присъстват кандидатите или участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

3. Да се уведоми и писмено (по посочения в офертата факс) участника ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, че договарянето и отварянето на ценовото 

предложение ще се извърши на  31.10.2016г. от 11:00 часа в административната сграда на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102. 

 

 

24.10.2016г.  

Гр. София                                              

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:           (П)           

                 /Аглая Минева/ 

                                        ЧЛЕНОВЕ: 

1.               (П) 

            / Боряна Даскалова / 

 

2.               (П)   

            / Огнян Делев / 

 

3.               (П) 

            / Николай Драгиев / 

 

        4.                 (П)    

            / Таня Русева / 


