
 
Рег. № К – 699/24.07.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 23.07.2015 г. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон 

Игнатий" № 3, в зала 223 от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-07- 

241/17.07.2015 г. на началника на Комендатство - МО се проведе заседание на 

комисия в състав: 

Председател: подполковник Йордан Златев Петков - главен експерт в сектор 

„Материално и техническо осигуряване" в отдел „Стопански дейности". 

Членове: 1. Наталия Янкова Бамбалова-Димитрова - главен юрисконсулт на 

Комендантство - МО; 

2. офицерски кандидат Николай Драгомиров Драгоев - главен 

специалист в сектор „Техническо обслужване и поддръжка на сградния фонд и 

пожарна безопасност" в отдел „Поддръжка"; 

3. Ивайло Светославов Иванов - главен експерт в сектор 

„Административен" в отдел „Административно и информационно обслужване"; 

4. Бажена Цветкова Стоянова - главен технически сътрудник по 

ДРД в отдел „Финансово - счетоводен"; 

Комисията констатира, че до 17:30 часа на 22.07.2015 г. в Комендантство - 

МО са депозирани в срок оферти от следните участници: 

- оферта № 14/21.07.2015 г. от „СТЕМО" ООД, гр. София, бул. „Черни връх" 

№ 51 Б; 

- оферта № 15/22.07.2015 г. от „Филком" ООД, гр. София, бул. „Цар Борис 

ПГ' №23. 

В посочения срок не е постъпила оферта от фирма „СТСОФТ" ЕООД 

посочен за потенциален изпълнител в докладна per. № К - 679/17.07.2015 г. 

След обявяване от председателя на комисията на участниците в процедурата, 

членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП и чл. 327, ал. 2 и 3 

от ЗОВСРБ. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в Комендантство 

- МО, като провери целостта на пликовете, както и наличието на два отделно 

запечатани плика, съгласно документацията за обществената поръчка. 

Пликове с номер № 2 (ценова оферта), бяха подписани от подполковник 

Йордан Златев Петков, офицерски кандидат Николай Драгомиров Драгоев и 

Ивайло Светославов Иванов. 

Комисията пристъпи към разглеждане на наличието и редовността на 

представените документи в плик № 1 и констатира: 

- участникът „СТЕМО" ООД е предоставила изискуемите документи по т. 2 

от заповед № РД - 07 - 241/17.07.2015 г. При проверка за съответствие на 

предоставените документи комисията констатира че Приложение № 5 не е по 

образеца на Възложителя, като декларацията не е по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, 

а по чл. 3276, ал. 1 и 2 от ЗОВСР. Декларираната наказателна

 



отговорност не е по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

обстоятелства, а е по чл. 333 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

обстоятелства. 

- участникът „Филком" ООД е предоставил изискуемите документи по т. 2 от 

заповед № РД - 07 - 241/17.07.2015 г. При проверка за съответствие на 

предоставените документи, същите са съгласно изискванията на Възложителя. 

Имайки предвид гореизложеното, комисията предлага да се изпрати писмо до 

участника „СТЕМ" и в срок от три дни, същият да представи изискуемите 

документи по образец на Възложителят. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    под.  заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД     Йордан Петков 

ЧЛЕНОВЕ: 1. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД  Наталия Бамбалова - Димитрова 
 
  2. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД Николай Драгоев 
 
  3. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД Ивайло Иванов 
 
  4. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД Бажена Стоянова
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