
 

 

 
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 
 Днес, 19.03.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-108/15.03.2018г. на Зам.-кмета 

на oбщина Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита 

процедура с Решение № ОП-34/14.12.2017г. за откриване  на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и 

държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на територията 

на община Ботевград”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип – 2 броя, в гр. Ботевград”;  

Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р 

Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов” , гр. 

Ботевград”, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Д-р Ванина Панталеева – гл. инспектор от отдел “Контрол на храните” при 

ОДБХ – София област 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

3. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

4. Каролина Атанасова – гл. експерт „Социални дейности“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Николета Иванова – нач. отдел „Хуманитарни и социални дейности“ 

 

     се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от участниците и да 

извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното в 

представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици 

на икономическия оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от 

ППЗМИП, съгласно Раздел III от документацията, поради което комисията не може да установи 

дали се покриват изискванията към личното състояние. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.9,  участникът е декларирал наличие на техническо оборудване за извършване на поръчката, но 

не е посочил № и дата на удостоверението за регистрация по Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. Копия на удостоверенията за регистрация са приложени в офертата, видно от които се 

покриват критериите за подбор. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 



  

 

2. „БОХЕМИС“ ООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното в 

представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици 

на икономическия оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от 

ППЗМИП, съгласно Раздел III от документацията, поради което комисията не може да установи 

дали се покриват изискванията към личното състояние. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност, също и орган или служба издаващи документа. Комисията 

извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - www.babh.government.bg и установи, че за 

участникът не се откриват данни за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за обект/и – 

склад за производство и/или търговия с храни, каквото е изискването на Възложителя. С 

оглед на установеното за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на Възложителя 

описани в документацията. 

 
С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното в 

представените ЕЕДОП-и: 

 

► за „Килтекс“ ЕООД: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът е посочил 

отговор „ДА“, едновременно с това, в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Г: 

Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, 

на поставения въпрос „... възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката?”, участникът е посочил отговор „НЕ”, като в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, в т.10) не пояснил намерението си да възложи част (в 

процентно изражение) от изпълнението на поръчката на подизпълнител и поетите от него 

задължения. 

 В случай, че участникът възнамерява да възложи част от изпълнението на поръчката на 

подизпълнител, следва да посочи това обстоятелство в част II: Информация за икономическия 

оператор, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 

оператор няма да използва и в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10) на ЕЕДОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
В случай, че участникът използва капацитета на трето лице, за да докаже съответствието 

си с критериите за подбор, следва да поясни кои от поставените критерии за подбор покрива с 

ресурсите на третото лице, като представи документи за поетите от тях задължения. 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на 

икономическия оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, 
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но не е посочил ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото 

е изискването в Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните. Комисията извърши проверка в 

публичен регистър на ОДБХ - www.babh.government.bg и установи, че за участникът не се 

откриват данни за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за обект/и – склад за 

производство и/или търговия с храни, каквото е изискването на Възложителя. С оглед на 

установеното за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,  за да удовлетвори изискванията на Възложителя 

описани в документацията. 
- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 

► за „Стелит 1“ ЕООД: 

 Комисията разгледа представения в офертата ЕЕДОП от „Стелит 1“ ЕООД, без да става 

ясно каква е ролята на дружество в обществената поръчка, и установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на 

икономическия оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, 

но не е посочил ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото 

е изискването в Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност. Комисията извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - 

www.babh.government.bg и установи, че за участникът се откриват данни за регистрация по 

чл. 12 от Закона за храните за обект/и – склад за производство и/или търговия с храни, 

каквото е изискването на Възложителя и се покриват критериите за подбор. 
- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното в 

представения ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на 

икономическия оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, 

но не е посочил ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото 

е изискването в Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност. Комисията извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - 

www.babh.government.bg и установи, че за участникът се откриват данни за регистрация по 

чл. 12 от Закона за храните за обект/и – склад за производство и/или търговия с храни, 

каквото е изискването на Възложителя и се покриват критериите за подбор. 
 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 

9) участникът е декларирал техническо оборудване за извършване на поръчката, но не е посочил 
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вида на транспортните средства, поради което комисията не може да установи дали се покриват 

критериите за подбор. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участникът в срок от 5/пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат право да 

заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят изискванията 

на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

След извършване на тези действия на 21.03.2018г. в 12:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 /П/*                  /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.             /П/                    /Д-р Ванина Панталеева/ 

2.             /П/                    /Катрин Михайлова/ 

 

                                3.             /П/                    /Таня Накова/ 

 

4.             /П/                    /Каролина Атанасова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни 


