
П Р О Т О К О Л № 1 

 

I. На 14.09.2017г. 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-09-88/13.09.2017г. на Председателя 

на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров – началник отдел „Управление на собствеността” към 

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

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Евдокия Педашенко – директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността”, резервен член на мястото на Светослав Яков – главен 

специалист  в отдел „Управление на собствеността” към Дирекция „Финансово-стопански 

дейности и управление на собствеността“, отсъстващ по обективни причини. 

2. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

3. Даниела Страшимирова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация" към Дирекция „Административно-правно 

обслужване и европейска координация“; 

             4. Мартин Киров – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

започна своята работа по разглеждане и оценяване на получените оферти за участие в 

открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка и МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции”, открита с Решение № 2218/22.08.2017г. 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 11.09.2017 г.), в 

деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно който е получена само една оферта. Участникът е 

„Еуратек ауто” ООД е подал оферта с вх. № 3953/08.09.2017г., постъпила в 16:25 ч. за двете 

обособени позиции:  

За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с пълноценни 

4+1 места със задвижване 4х4”; 

За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 

4+1 места”. 

 

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 не присъстваха представители на участника и други външни лица. 

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

непрозрачни опаковка на единствения участник  

Комисията констатира, че участникът „Еуратек ауто” ООД 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 констатира наличието за всяка 

от позициите отделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и два 

отделни непрозрачни запечатани плика с надписи „Предлагани ценови параметри“. 

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

технически предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 С горното действие приключи откритото заседание 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: 

Участникът „Еуратек ауто” ООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175190739. 

В хода на своята проверка Комисията констатира, че в съответствие с изискванията на 

възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП, съгласно Образец № 2 

от документацията за участие. 

Лицата, които подписват ЕЕДОП при дружествата с ограничена отговорност  са 

лицата по 141, ал. 1 и 2 от ТЗ. Комисията констатира, че представения ЕЕДОП е подписан от 

двамата управители на дружеството г-н Иван Тодоров (също и един от собствениците на 

дружеството) и г-н Людмил Недев. Комисията счита, на основание чл. 54, ал. 2 от ЗОП във 

вр. с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, че ЕЕДОП следва да бъде коректно попълнен и подписан и 

от г-н Роман Полак, в качеството му на собственик на горецитираното дружество, участник в 

процедурата.  

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

комисията реши да уведоми с писмо „Еуратек ауто” ООД, че в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол, участникът следва представи на комисията ЕЕДОП, 

попълнен и подписан от г-н Роман Полак. 

 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. 

 

 

Дата: 14.09.2017г.                                                                 Председател:   

 

      

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

                                                                         /Любен Бояров/ 

       

            

                                                                                                          Членове: 

  

                    ………П…………. 

                                                                                    /Евдокия Педашенко/ 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                ……П…………. 

                                                                    /Мариола Виткина/

      

 

                                                                                                                                                           

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

           /Даниела Страшимирова/    

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                           …………П…………. 

                       /Мартин Киров/                                                                       


