
 

П Р О Т О К О Л № 1 

 

I. На 10.08.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно 

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

ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-

79/09.08.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Димитър Филев – държавен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни 

запаси” към главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси” 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Адриана Антова – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към 

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

2. Ива Георгиева - главен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” 

към главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”;

 3. Ива Захариева – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

4. Мартин Киров – старши експерт в 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 открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка и 

обновяване на зрял фасул”, открита с Решение № 2213/27.06.2017г. на Председателя 

ДА ДРВВЗ. 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в регламентирания срок (до 17:30 ч. на 07.08.2017 г.), в 

деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно който получените оферти за участие са 

следните: 

 

1.Оферта с вх. № 3583/07.08.2017г. от „Корект-Де” ЕООД - постъпила в 11:53 ч.; 

2.Оферта с вх. № 3584/07.08.2017г. от „Стелит 1” ЕООД - постъпила в 11:58 ч.; 

3.Оферта с вх. № 3603/07.08.2017г. от „СуиКо” ЕООД - постъпила в 15:27 ч.; 

4.Оферта с вх. № 3604/07.08.2017г. от „Норекс Трейд” ЕООД - постъпила в 

15:31ч. 

 

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 по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 и 13 от 

ППЗОП. На заседанието присъстваха представители на следните участници: 

 

1. За „Норекс Трейд” ЕООД: Кирил Дачев Киров, с представено пълномощно; 

2. За „СуиКо” ЕООД: Камен Петров Генков, с представено пълномощно; 

 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори 

запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва: 



 

1. Първа беше отворена офертата на „Корект-Де” ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът „Корект-Де” ЕООД е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 

2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на представената 

оферта председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

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

представителят на „Суико” ЕООД подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

2.Втора беше отворена офертата на „Стелит 1” ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът „Стелит 1” ЕООД е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 

2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на представената 

оферта председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

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

управителят на „Норекс Трейд” ЕООД подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

3.Трета беше отворена офертата на „СуиКо” ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът „СуиКо” ЕООД е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на представената оферта 

председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

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

представителят на „Норекс Трейд” ЕООД подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

4.Четвърта беше отворена офертата на „Норекс Трейд” ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът „Норекс Трейд” ЕООД е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на 

представената оферта председателят на комисията оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

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

управителят на „Суико” ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника. 

След извършване на описаните действия и съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

 



II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа 

детайлно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като констатира 

следното: 

 

1. Участникът „Корект-Де” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200701708. 

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с 

изискванията на възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за 

отстраняване (обстоятелствата по раздел V, буква А, т. 2 - Административни 

изисквания към участниците) и съответствието с критериите за подбор от раздел V, 

буква Б, т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 от „Ред и условия за провеждане на открита процедура по 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка, изисквания и указания за подготовка на 

офертата“, чрез представяне на ЕЕДОП, съгласно Образец № 2 от документацията за 

участие. 

След извършената проверка комисията не установи липси, непълноти или 

несъответствие на информацията в представения ЕЕДОП, поради което единодушно 

реши: допуска „Корект-Де” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участникът „Стелит 1” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 107544354. 

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с 

изискванията на възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за 

отстраняване (обстоятелствата по раздел V, буква А, т. 2 - Административни 

изисквания към участниците) и съответствието с критериите за подбор от раздел V, 

буква Б, т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 от „Ред и условия за провеждане на открита процедура по 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка, изисквания и указания за подготовка на 

офертата“, чрез представяне на ЕЕДОП, съгласно Образец № 2 от документацията за 

участие. 

След извършената проверка комисията не установи липси, непълноти или 

несъответствие на информацията в представения ЕЕДОП, поради което единодушно 

реши: допуска „Стелит 1” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

3.  Участникът „СуиКо” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121041923. 

При подробното разглеждане на ЕЕДОП, комисията констатира, че същият е 

подписан единствено от Камен Петров Генков, упълномощен от Милко Методиев 

Младенов – Управител на „СуиКо” ЕООД. След извършена проверка, комисията 

установи, че единствен Управител на дружеството е Милко Методиев Младенов, с 

оглед на което, на основание чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, същият следва да подпише така 

представения ЕЕДОП.  

С оглед направените констатации на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

комисията уведомява „СуиКо” ЕООД, че в срок до 5 (пет) работни дни от получаването 

на настоящия протокол, участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП, 

подписан Милко Методиев Младенов – Управител.  

 Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и /или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 



 

 

4. Участникът „Норекс Трейд” ЕООД е търговско дружество, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175439158. 

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с 

изискванията на възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за 

отстраняване (обстоятелствата по раздел V, буква А, т. 2 – Административни 

изисквания към участниците) и съответствието с критериите за подбор от раздел V, 

буква Б, т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 от „Ред и условия за провеждане на открита процедура по 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка,изисквания и указания за подготовка на 

офертата“, чрез представяне на ЕЕДОП, съгласно Образец № 2 от документацията за 

участие. 

След извършената проверка комисията не установи липси, непълноти или 

несъответствие на информацията в представения ЕЕДОП, поради което единодушно 

реши: допуска „Норекс Трейд” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

 

 

Дата: 10.08.2017г.                                                                 Председател:   

 

      

                                                                                                                 …..………П………….                          

                                                                         /Димитър Филев/ 

       

            

                                                                                                          Членове: 

  

                    ………П…………. 

                                                                                    /Адриана Антова/ 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                ………П………. 

                                                                    /Ива Георгиева/

      

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                          ...….…П…………. 

           /Ива Захариева/    

                                                                                                                

 

                                                                                                                           

…………П…………. 

                       /Мартин Киров/                                                                      
  

 


