
            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

       П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

 

 Днес, 15.03.2018г., 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 общинска администрация Ботевград, за да отвори, 

разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител по гореописаната 

обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за участие 

са постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. След 

получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците в процедурата, 

както следва: Даниела Христова Райкова – упълномощен представител на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД  и 

Кирил Христофоров Рангелов – управител на „БОХЕМИС“ ООД. Не присъстваха представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД, с адрес: област София, община Костинброд, с. Петърч, п.к.2234, 

ул.“Шопска комуна“ №62 с вх.№ОП-20-1/14.03.2018г. – 13:45ч. - участва за обособени 

позиции: 1,2,3,4 и 5; 

2. „БОХЕМИС“ ООД, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, ж.к. Надежда, бл. 132, 

вх. А, ет.7, ап.20 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 4-8, 

склад №118 с вх.№ОП-20-2/14.03.2018г. – 15:45ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 

и 5; 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Свищовска“ №91 с вх.№ОП-

20-3/14.03.2018г. – 16:55ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с адрес: гр. Севлиево, п.к.5400, ул.„Стойчо Часовникаров“ №1 с 

вх.№ОП-20-4/14.03.2018г. – 16:57ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

 

 



1.„КРИСИ 2007“ ЕООД,  ЕИК 175270007, със седалище и адрес за кореспонденция: област 

София, община Костинброд, с. Петърч, п.к. 2234, ул.“Шопска комуна“ №62 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и оповестяване на 

съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ - за всяка от обособените позиции. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник също да 

подпише Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

същият ги подписа. 

 

2.„БОХЕМИС“ ООД, ЕИК 121462751, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1220, ж.к. Надежда, бл. 132, вх. А, ет.7, ап.20 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Проф. Цв. Лазаров“ № 4-8, склад №118 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и оповестяване на 

съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ - за всяка от обособените позиции. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник също да 

подпише Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

същият ги подписа. 

 

3.„КИЛТЕКС“ ЕООД,  ЕИК 203022445, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, 

п.к. 5300, ул. „Свищовска“ №91 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и оповестяване на 

съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ - за всяка от обособените позиции. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник също да 

подпише Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

същият ги подписа. 

 

4. „Стелит 1“ ЕООД, ЕИК 107544354, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 

п.к.5400, ул.„Стойчо Часовникаров“ №1 

         Подадената оферта е в непрозрачна опаковка. След отваряне на офертата и оповестяване на 

съдържанието й, комисията направи проверка за наличие на отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ - за всяка от обособените позиции. Трима от членовете на 

комисията подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията покани един от присъстващите представители на друг участник също да 

подпише Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

същият ги подписа. 

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, в 

11:00ч. на 15.03.2018г. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед на което 

същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените 

документи от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя на закрито заседание, което ще се проведе на 19.03.2018г. в 

10:00ч. 

 

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 



 


