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ПРОТОКОЛ  
по чл.68, ал.7, във връзка с чл.79, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

от  

дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-16/18.03.2015г. за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния 

компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I ” 

 

На 18.03.2015г. в 14:00 часа комисия, назначена със заповед № ЗОП-16/ 

18.03.2015г. на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, в състав: 

Председател: Емил Тодоров - дирекция „Инвестиции в отбраната“ - МО 

и членове:  

1. Диана Недялкова – юрист от дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

2. полк. Даниел Докев – военно формирование 44510-София, заместващ 

основния член на комисията полк. Станимир Стойнов от командване на ВВС; 

3. подп. Любомир Тенчев – командване на ВВС; 

4. кап. Кирил Игнатов – военно формирование 44510-София, заместващ 

основния член м-р Мирослав Христов от командване на ВВС; 

5. м-р Илиан Илиев – военно формирование 44510-София; 

6. Славчо Славов – дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”; 

7. Слави Славов – институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“,  

заместващ основния член Йордан Цветков от институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров“; 

8. кап. Митко Митов – служба „Военна полиция“, заместващ основния 

член кап. Илиян Стоянчов от служба „Военна полиция“ , 

 

се събра на публично заседание за отваряне на постъпилите заявления за 

участие в предварителния подбор по ограничена процедура, открита с Решение № 

9/02.02.2015г. на директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. 

 

Отварянето на заявленията за участие се извърши публично, при условията на 

чл.68, ал.3 от ЗОП. На него присъстваха следните представители на кандидата 

„Снабдяване и търговия - МО“ ЕООД: 

1. Росица Русева – управител на дружеството; 

2. Здравко Боджов – главен експерт в дружеството. 

 

Комисията започна своята работа със запознаване със списъка на постъпилите 

заявления за участие в предварителния подбор. След като се запознаха със списъка, 

всички членове на комисията подписаха декларации по чл.35 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), чл.327, ал.2 и ал.3 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и по чл.50, ал.5 от Вътрешните 

правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури за 

възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените 

договори, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 
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Комисията установи, че в указания в обявлението за възлагане на поръчката 

срок са постъпили следните заявления: 

 

І. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

№ Кандидат Вх. № Час Дата 

1. „Терем – Ген. Владимир Заимов“  ООД – за 

обособени позиции №1 и 2 
489/З 14.45 13.03.2015 г. 

2. Консорциум  „ТМСР“ – за обособена 

позиция №1 

490/З 15.35 
13.03.2015 г. 

3. „Снабдяване и търговия – МО“  ЕООД - за 

обособени позиции №1 и 2 
491/З 16.47 13.03.2015 г. 

 

 

II. ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията констатира, че всички заявления са подадени в срока, определен в 

обявлението и документацията за възлагане на поръчката и са в съответствие с 

изискванията на чл.78, ал.1 от ЗОП.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете със заявленията на 

кандидатите по реда на тяхното постъпване, като оповести документите и 

информацията, съдържащи се в пликовете.  

Комисията установи, че документите, подадени от кандидатите съответстват 

със съдържанието на списъците по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, представени от тях. 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Присъстващите представители на кандидатите не направиха бележки и възражения 

по работата на комисията. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като провери 

представените от кандидатите заявления и приложените към тях документи за 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

ПРЕДСТАВЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Комисията разгледа заявленията за участие в предварителния подбор по реда 

на постъпването им и установи следното: 

 

1. Резултати от извършения подбор въз основа на представените 

документи от „Терем – Ген. Владимир Заимов“ ООД за обособени позиции № 1 

и № 2.  
Кандидатът „Терем – Ген. Владимир Заимов“ ООД е представил Списък на 

доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

2015г. Като доказателства за извършените доставки, съгласно изискванията на чл.51, 

ал.4 от ЗОП е посочен публичен регистър, в който е публикувана информацията за 

доставката, а именно: „Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с 

отбраната, Образец № 13, съгласно чл.28, ал.2 от ЗЕКПСОИТДУ, издадено от 

Междуведомствената комисия за експортен контрол към Министерството на 
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икономиката“. При направената проверка комисията констатира, че не съществува 

публичен регистър, в който да се съдържа информация за извършени доставки на 

продукти, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Данни относно износа, 

вноса и трансфера на продукти, свързани с отбраната се поддържат от 

Междуведомствената комисия за експортен контрол към Министерството на 

икономиката, която издава индивидуални разрешения за износ на продукти, 

свързани с отбраната. В случая, дори да бъде установено наличието на издадено 

разрешение за извършени доставки – съгласно списъка, представен от кандидата – 

до Министерство на отбраната на Република Замбия, то това не би представлявало 

доказателство по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП. Това е така, тъй като не е 

представен документ, издаден от получателя или компетентен орган, удостоверяващ 

изпълнението на доставките. Също така данните, които следва да фигурират в 

посоченото индивидуално разрешение не са публично достъпни по смисъла на 

законовата разпоредба. 

Съгласно изискванията на Възложителя, отразени в раздел III.2.3, т.1 от 

обявлението, кандидатите следва да представят Списък на доставките, които са 

еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет 

години, считано от датата на подаване на заявлението, включително стойностите, 

датите и получателите, попълнен по образец от документацията. Списъкът следва да 

е придружен от доказателства за извършените доставки, които се представят, 

съобразно изискванията на чл.51, ал.4 от ЗОП.  

В този смисъл комисията установи следното несъответствие с критериите за 

подбор на Възложителя, а именно: кандидатът „Терем – Ген. Владимир Заимов“ 

ООД не отговаря на изискванeто, посочено в раздел III.2.3, т.1 от обявлението за 

възлагане на поръчката: да представи доказателства за извършените доставки, 

съгласно изискванията на чл.51, ал.4 от ЗОП. 

 

2. Резултати от извършения подбор въз основа на представените 

документи от Консорциум „ТМСР“ за обособена позиция № 1.  

Комисията установи, че кандидатът е представил копие на договор за 

обединение, в който е посочено лицето, което представлява консорциума, съгласно 

раздел III.2.1, т.3 от обявлението за обществена поръчка. 

Представените от кандидата документи са в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в обявлението и документацията за възлагане на поръчката, 

одобрени с Решение № 9/02.02.2015г. на директора на дирекция „Инвестиции в 

отбраната“. 

 

3. Резултати от извършения подбор въз основа на представените 

документи от „Снабдяване и търговия - МО“ ЕООД за обособени позиции № 1 и 

№ 2: 

Кандидатът „Снабдяване и търговия - МО“ ЕООД не е представил заверено 

копие на сертификат за управление на качеството. Представено е удостоверение от 

акредитирано дружество – „СИ ЕС БИ“ ЕООД, че „Снабдяване и търговия – МО“ 

ЕООД отговаря на необходимите условия за такъв сертификат. Посочено е, че 

издаването му предстои. 

Съгласно раздел III.2.3, т.2 от обявлението, кандидатите следва да представят 

заверено копие на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001/2008 

или еквивалентен на него национален стандарт, издаден от акредитирани лица. 
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Сертификатът трябва да е валиден поне 6 месеца, след крайния срок за подаване на 

заявлението. При условие, че валидността изтича преди това, кандидатът следва да 

представи декларация (в свободен текст), че ще продължи валидността на 

сертификата. 

Предвид горното, кандидатът не отговаря на изискването, посочено в раздел 

III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката: да представи със заявлението си 

заверено копие на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001/2008 

или еквивалентен на него национален стандарт, издаден от акредитирани лица. 

 

 

На основание чл.79, ал.2, във връзка с чл.68, ал. 8 и 9 от ЗОП, настоящият 

протокол следва да се изпрати на всички кандидати. В срок от 5 (пет) работни дни 

от получаването на протокола, кандидатите могат да представят на комисията 

съответните липсващи документи или документите, които доказват отстраняването 

на несъответствията с изискванията за подбор на Възложителя. Документите да се 

представят на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция „Инвестиции 

в отбраната”, на вниманието на председателя на комисията назначена със Заповед № 

ЗОП-16/18.03.2015г. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа на 23.03.2015г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

инж. .........../п/..................../Е. ТОДОРОВ/ 

 

Членове:      

.................../п/.................../Д. НЕДЯЛКОВА/ 

полк. ……/п/………......./Д. ДОКЕВ/ 

подп. ......../п/.................../Л. ТЕНЧЕВ/ 

к-н ............/п/.................../К. ИГНАТОВ/ 

м-р .........../п/..................../И. ИЛИЕВ/ 

…………./п/……………/СЛАВЧО СЛАВОВ/ 

…............./п/....................../СЛАВИ СЛАВОВ/ 

к-н ........../п/....................../М. МИТОВ/ 


