
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И 
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 05.03.2015 г., от 10.00 часа, на основание Заповед № К - 25 от 
05.03.2015 г. на председателя на Комисията за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия за провеждане на открита 
процедура за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на горива за 
служебни автомобили и за дизел генератор на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА)'\ се проведе заседание на комисията в състав: 

Председател: 1.Евелина Николова, началник на отдел ПА, правоспособен 
юрист; 

Членове: 
2. Божидар Борисов, главен експерт в отдел УС- притежаващ необходимата 

професионална компетентност и опит; 
3. Ташо Нейков, главен специалист в отдел УС - притежаващ необходимата 

професионална компетентност и опит; 
Комисията започна своята работа, след получаване на списъка с участниците 

в откритата обществена поръчка с горепосочения предмет (заверено копие на 
извадка от регистрационния дневник на деловодството за постъпили оферти) и 
представената оферта, както следва: 

№ 
По 
ред 

Наименование на 
участника 

Вх. номер и дата Час 

1 „Лукойл България" ЕООД Вх. № 897/27.02.2015г. 16:00 

Представител на участника, на средствата за масова информация и на 
други лица не се явиха на публичното заседание. 

Г-жа Евелина Николова председател на комисията прочете пред 
членовете на комисията Заповед № К -25 от 05.03.2015 г. на Председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА. 

След запознаване с участника, подал оферта, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларация за обстоятелствата по чл.35, 
ал.1 и ал. 2 от ЗОП. 

/. Отваряне на офертата: 
Комисията, като се убеди, че офертата е подадена в указания срок, в 

непрозрачен плик, надписан съгласно изискванията на възложителя - пристъпи 
към отварянето й. 



1. Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани 
плика. Тримата членове на комисията положиха подписи на плик № 3 
„Предлагана цена". 

2. Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". 
Тримата членове на комисията положиха подписи на документа, съдържащ се в 
него. 

3. Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести 
съдържащите се документи и информация в него. Комисията установи пълно 
съответствие на приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

С извършването на описаните действия приключи публичната част от 
заседанието, което се закри в 11.30 часа. 

II. Разглеждане, оценяване и класиране на офертата 
Заседанието продължи на 06.03.2015г. в 14.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
Комисията пристъпи към конкретна проверка на наличните документи в 

плик № 1 „Документи за подбор" на участника за съответствие с изискванията за 
подбор на възложителя. 

1. Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 
съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи 
с изискванията на възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на 
изискванията на възложителя, посочени в т.З на Раздел III от документацията за 
участие, приложените документи отговарят на изискванията на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на Възложителя за 
подбор от утвърдената документация за участие. Комисията допуска офертата 
на участника ,,Лукой:1 България" ЕООД до по-иататъшно разглеждане, 
оценяване и класиране. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на представения в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" документ от допуснатия участник 
„Лукойл България" ЕООД. 

Участникът е приложил изискуемото от възложителя по т. 3 на Раздел VIII 
от „Условията и изискванията" за участие в откритата процедура предложение за 
изпълнение на поръчката /по образеца/. 

Членовете на комисията извършиха подробно разглеждане на 
предложението за изпълнение на поръчката на участника. Не се установиха 
несъответствия с изискванията на възложителя, посочени в техническата 
спецификация на предмета на поръчката. Същите отговарят на предварително 
заложените изисквания на възложителя. 

Въз основа на констатираното, комисията обяви, че допуска офертата на 
„Лукойл България " ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията на базата констатираните съответствия на офертата на участника 
с изискванията на възложителя, реши, че не е налице хипотезата на чл. 68, ал. 8 от 
ЗОП за изпращане на съставения протокол на участника в процедурата, поради 
което същият не се изпраща и не се публикува в „Профила на купувача". 

Комисията реши, че отварянето на ценовото предложение на допуснатия 
участник ще се проведе на 12.03.2015г. от 10:30 часа в сградата на 
КРДОПБГДСРСБНА, гр. София. ул. „Врабча" № 1, при спазване на установения 



режим на достъп, за което изготви и публикува съобщение на 09.03.2015г. в 
„Профил на купувача" в под рубрика „Обществени поръчки, възлагани чрез 
процедури по ЗОП" - обществена поръчка с идентификационен № 20150202-ОП-
02. 

Комисията закри заседанието си в 15.30 часа на 06.03.2015г., състави и 
подписа настоящия протокол на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП. 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: л 

Председател:[ 1,1.. л у. Евелина Николова 
Членове:2 Божидар Борисов 

З....Х)-Шйгг7Л,.... Ташо Нейков 


