
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

На 23.05.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно 

управление на ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая 102, в 11:00 ч. се събра комисия, назначена със 

Заповед № РД-09-43/22.05.2017г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) в следния състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров – началник отдел „Управление на 

собствеността” към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността”; 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към 

дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;  

3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

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

осигуряване”;  

4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени 

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

осигуряване” –правоспособен юрист. 

 

започна своята работа по разглеждане и оценяване на получените оферти за 

участие в „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. Бургас“ 

 

Поради отсъствие по обективни причини на г-жа Милада Георгиева, същата се 

замества от г-жа Ива Захариева – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”, резервен член на комисията, определен с горепосочената заповед. 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в регламентирания срок (до 17:30 ч. на 19.05.2017 г.), 

съгласно който в деловодството на ДА ДРВВЗ е получена една оферта за участие с вх. 

№ 2437/19.105.2017г. от „КЗУ ЗЛМК” ЕООД, постъпила в 15:47 ч. 

 

На заседанието не присъстваха представители на участника, подал оферта, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 

от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички 

членове попълниха декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.  

 

Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка, като установи следното: 



Участникът „КЗУ ЗЛМК” ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

надписана съгласно изискванията на възложителя. След отварянето на опаковката 

председателят на Комисията оповести нейното съдържание, като констатира, че 

офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

,,Предлагани ценови параметри“.          

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

След извършване на гореописаните действия публичното заседание на комисията 

приключи. 

                                                                                                       

                                                                       Председател: 

/П/  

………………..                                                                                  

                                                                                                                           / Любен Бояров /   

 

 

                                                                                                      Членове:                                                                                                    
                                                                                                                                                 /П/                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

………………..                                                                                 

 

                                                                                                                              /Георги Йончев 

/ 

                                                                                                                                               /П/                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

………………..                                                                                 

                                                                                                                                 / Ива 

Захариева / 

                                                                                                                                                /П/                                                                                                                                                                                                                     

……………….. 

                                                                                                                      /Цветелина 

Андонова/   

                          

                                                                                                                                          /П/                                                                                                                                                                                                                    

……………….. 

          /Цветелина Стефанова/ 

 

 

 


