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Председател на 
„Държавен резерв и еменни запаси

Критерии за разработване на интегрирани правила за оценка и 
подбор на инвестиционни проекти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е специализиран 
орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на 
планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, 
освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на 
държавните резерви и военновременни запаси на страната в съответствие с интересите на 
националната сигурност. За изпълнение на изброените дейности ДА ДРВВЗ разполага със 
собствени бази и складове.

Основни критерии за оценка и приоритизиране развитието на инвестиционните 
проекти за Зърнобаза Генерал Тошево са:

1. Съществува изготвен инвестиционен проект за метални силозни клетки, както 
и извършени предпроектни проучвания за Румънски бетонови и Български 
бетонови силози в Зърнобаза Генерал Тошево;

2. Издадено е разрешение за строеж и съществува риск от изтичане срока на 
разрешение за строеж касаещо метални силозни клетки;

3. Има готовност за незабавно стартиране на строителни монтажни работи на 
метални силозни клетки.

С реализиране на инвестиционните проекти: „ Актуализиране на проекти и 
извършване на ремонтни дейности, въвеждане в експлоатация на подобекти - Румънски 
силоз+български силози С5-65 в Зърно база Генерал Тошево“ ще бъде завършена 
цялостната реконструкция и модернизация на Зърнобаза Генерал Тошево, която е една от 
най-големите ни зърнобази. По този начин материалите ще се съхраняват в база 
управлявана от агенцията, което ще доведе до намаляване разходите на бюджетни 
средства, свързани с плащания към външните съхранители.



Основни критерии за оценка и приоритизиране развитието на инвестиционният 
проект за медицинска база Търговище са:

1. Извършено е предпроектно проучване и е изготвено техническо задание за 
ремонт на МБ Търговище;

2. Във връзка с настоящата епидемиологичната обстановка (COVID -19) са 
увеличени номенклатурните списъци на медицински изделия, необходими за 
закупуване и съхранение от ДА ДРВВЗ. Част от материалите трябва да се 
съхраняват при специални условия (определена температура и влажност) за 
което е необходимо изграждането на определени инсталации;

3. При интензивни валежи медицинска база Търговище има проблем с оттичането 
на повърхностните води, което води до наводняване на голяма част от сградния 
фонд и компрометиране на съхраняваните материали.

С реализиране на инвестиционният проект: „ Основен ремонт на Медицинска база 
Търговище“ ще бъде извършена цялостна реконструкция и модернизация на базата. По 
този начин ще се създадат необходимите условия и площи за съхранение на увеличените 
номенклатурни списъци на медицински изделия, свързани с настоящата 
епидемиологичната обстановка.


