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                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, 23.08.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-644/20.08.2019г. на зам.-

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

открита процедура с Решение № ОП-12/15.07.2019г. 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 за деца и младежи с увреждания -2броя, 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. Камен Еленков – гл. юрисконсулт 

                              2. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

                              3. д-р Ванина Панталеева – гл. инспектор от отдел „Контрол по храните“ 

при ОДБХ София област; 

                              4. Саня Илиева – гл. експерт „Образование“ 

 

Резервни членове:  

                              1. Николай Николов – нач. отдел ПНО 

                              2. Николета Иванова – нач. отдел ХСД 

                       

     се събра в 09:00 часа 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. 

Поради служебна ангажираност от основния състав на комисията отсъства д-р Ванина 

Панталеева – гл. инспектор от отдел „Контрол по храните“ при ОДБХ София област- член, 

който се замести от резервен член Николай Николов – нач. отдел ПНО, като същият подписа 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1,  обособена позиция №3,  обособена 

позиция №4 и обособена позиция №5, който е подписан от упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно, и е представен на електронен носител, в електронен вид и 

не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 Видно от справка в Търговския регистър, управител на дружеството е В.С., като в 

този случай същият не е изпълнил изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП за деклариране на 
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липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.55, ал.3 от ЗОП, чрез 

представяне на ЕЕДОП от лице по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП. 

За законното провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за 

отстраняване на  лицата по чл.40,ал.1 от ППЗОП, тъй като обстоятелствата по чл.54, ал.1, 2 и 

7 и по чл.55, ал.1 т.5 са лични и подлежат на деклариране от всички задължени лица. 

Действително ЕЕДОП е подписан от упълномощено лице, но това е достатъчно само по 

отношение на определена група обстоятелства - тези, които най-общо касаят юридическото 

лице участник. По аргумент от чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, обстоятелства, свързани с 

липса на осъждане за определени престъпления, отсъствие на конфликт на интереси и др. 

трябва да бъдат декларирани от всяко лице, което представлява участника, т.е ЕЕДОП следва 

да бъде подписан от управителя, тъй като оценителната комисия трябва да направи проверка 

дали всяко едно от физическите лица отговаря на изискванията за лично състояние по 

отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП. 

 В тази връзка, комисията взе решение на осн. чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от лицето 

по чл.40, ал.1 да представи изрична Декларация (в свободен текст), от чието съдържание 

трябва да е видно кои от посочените основания за отстраняване  в чл. 54 и чл.55 от ЗОП не са 

налице за него. 

 

 По отношение на декларираните данни в ЕЕДОП, свързани с дружеството участник, 

комисията установи следното:  

 - в Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, в съответствие с указанията, посочени в самия ЕЕДОП.  

 

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 участника, в срок до 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. „Тейва Трейдинг“ ООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1,  обособена позиция №3,  обособена 

позиция №4 и обособена позиция №5, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие 

на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническите предложения по 

обособените позиции. 

 

3. „Корект – Де“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1,  обособена позиция №2, обособена 

позиция №3,  обособена позиция №4 и обособена позиция №5, който е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 
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 В представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

 - 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“, без да е пояснил кои са тези субекти. Също така липсва уточняваща 

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

способности, т. 10) на ЕЕДОП също и представен отделен ЕЕДОП на този/тези субекти. 

Участникът следва да прецизира и ако е необходимо да коригира обстоятелствата, които е 

декларирал в своя ЕЕДОП. 

 - в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални 

способности”, т. 1б) участникът не е посочил изпълнена дейност и за комисията на става 

ясно дали 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 изпълнение на поръчката, но за 

транспортно средство с рег. №ЕВ9155ВВ липсва информация за вида на транспортното средство 

и чия собственост е същото. Участникът следва да допълни липсващата информация, за да 

удовлетвори изискванията на възложителя. 

 - в Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, в съответствие с указанията, посочени в самия ЕЕДОП.  
 

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 участника, в срок до 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. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1,  обособена позиция №2, обособена 

позиция №3,  обособена позиция №4 и обособена позиция №5, който е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

  

 В представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

 - 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“, без да е пояснил кои са тези субекти. Също така липсва уточняваща 

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

способности, т. 10) на ЕЕДОП също и представен отделен ЕЕДОП на този/тези субекти. 

Участникът следва да прецизира и ако е необходимо да коригира обстоятелствата, които е 

декларирал в своя ЕЕДОП. 
 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 

9) участникът е декларирал техническо оборудване за изпълнение на поръчката, но за: 

 А) транспортно средство с рег. №ЕВ0363ВА липсва информация относно чия собственост 

е същото. 

 Б) транспортно средство с рег. №ЕВ2065ВВ липсва информация за вида на транспортното 

средство и чия собственост е същото. 

 В) транспортно средство с рег. №ЕВ1720ВК липсва информация за вида на 

транспортното средство. 

 Участникът следва да допълни липсващата информация, за да удовлетвори изискванията на 

възложителя. 
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 - в Част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

информация, в съответствие с указанията, посочени в самия ЕЕДОП.  

 

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 участника, в срок до 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. 

 

5. „Килтекс“ ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 2 бр. оптични носители /CD/ надписани съответно „ЕЕДОП Килтекс ЕООД“ и 

ЕЕДОП Стелит 1 ЕООД“. 

 Комисията констатира, че представените от участника оптични носители, на които 

следва да е записан ЕЕДОП, цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) от 

задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП, с посочване на необходимата информация, са 

празни, не съдържат запис. Следователно участника не е декларирал изискуемите факти и 

обстоятелства, в това число както изискванията за лично състояние, така и тези в 

удостоверяване на критериите за подбор. 

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

 

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 участника в срок до 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нови цифрово подписани ЕЕДОП-и, на 

електронен носител. 

 

6. „Криси 2007“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1,  обособена позиция №2,  обособена 

позиция №3,  обособена позиция №4 и обособена позиция №5, който е подписан с 

квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на 

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие 

на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

същият да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническите предложения по 

обособените позиции. 

 

 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. 
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След извършване на тези действия на 23.08.2019г. 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/  /Камен Еленков/ 

 

2.   /П/  /Таня Накова/ 

 

3.   /П/  /Николай Николов/ 

 

4.   /П/  /Саня Илиева/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 

 


