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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за побдор в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” с предмет 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: 

обособена позиция 1 - Доставка на месо и месни продукти, обособена позиция 2 - Доставка 

на пакетаж, варива, яйца, консерви и други хранителни продукти, обособена позиция 3 - 

Доставка на пресни плодове и зеленчуци, обособена позиция 4 - Доставка на мляко и 

млечни продукти, обособена позиция 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 6 от 25.05.2017 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-

0005 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и 

документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1980    

 

Днес, 20.10.2017 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-31/07.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател и член на комисията: 

Венера Аръчкова – зам. кмет на Община Смолян 

Членове на комисията: 

1. Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 

правоспособен юрист, магистър. 

2. Мая Кисьова – инструктор хранене в Детска кухня към община Смолян. 

3. Добрина Германова – счетоводител в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 

4. Северина Паналова – младши експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на офертите на 

участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

побдор, включително установяване на наличието на липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки: 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1980
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1.1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

1.1.1. ,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не са налице част от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са налице останалите обстоятелствата за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН 

РВ8550РН, удостоверение за регистрация за превоз на храни № 

3400/14.01.2015 г. и РВ4094РН, удостоверение за регистрация за превоз на 

храни №2648/30.08.2012 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 
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 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.1.1 и 1.2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“  от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, отстранява се от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна, като възложителят 

изрично е указал начина на попълване в  Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) на информацията относно липсата или 

наличието на посочените обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г 

участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК. При преглед на представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), по-специално в  Част ІII, Раздел Г, комисията установи 

наличие на волеизявление от участника, че за него не се прилагат специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, но това 

волеизявление е единствено по отношение на обстоятелствата за отстраняване 

по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Липсва 

волеизявление относно липсата или наличието присъди за престъпления по 

чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК , т.е. за 

комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 

а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК, респ. аналогични на посочените 

престъпления в друга държава членка или трета страна, като задълженото 

лице следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл. 

 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или 

търговия с храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция, за която се отнася офертата, 

съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Съгласно 

изискванията на възложителя за наличието на годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, участникът следва да има регистрация на обект/и от 

областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението 

му/им за производство и/или търговия с храни с обхват всички видове 
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хранителни продукти по групи, обект на обособената позиция, за която се 

отнася офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните. Възложителят изрично е 

указал на участниците в  т. 5.3 и 5.4 от Раздел І - „Участници“ и т.5.3, т.7 и т. 

8.2. от Раздел ІII - „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“, от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Приложение № 

2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, че: когато 

участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения; третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях следва да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата; когато участникът е посочил, че ще използва 

капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 

подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя 

отделен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). При 

преглед на представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) комисията установи следните противоречия: в Част II, Раздел В 

участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за 

да изпълни критериите за подбор, посочени в част ІV; в същото време в част 

ІV, Раздел А и Раздел В, т. 9 участникът е посочил, че за изпълнение на 

договора ще ползва складова база под наем съгласно договор за наем от 

11.01.2016 г. за срок – 5 години от датата на подписването му, без обаче да 

представя отделен единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) от третото лице и документи за поетите от третото лице задължения. 

Отделно от изложеното в Част ІV, раздел А, т.1 участникът е посочил, че 

удостоверението му за регистрация на обект от Областната дирекция по 

безопасност на храните ОДБХ - Пловдив е с обхват: търговия с хранителни 

продукти, включително месо и месни продукти – предмет на обособена 

позиция № 1. Видно от количествената сметка за обособената позиция в 

обхвата й освен месо и месни продукти е включена и доставката на различни 

видове риба. Въз основа на изложеното комисията счита, че участникът не е 

удостоверил, че обектът за търговия с хранителни продукти, на който се 

позовава,  е регистриран за търговия с риба. 

  

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да 

изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или 

други документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена 

информация и в които са отразени констатациите на комисията в съответствие със 

ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

  

1.1.2.  

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“ 
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка,т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

5898АТ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 559/23.03.2017 

г.  и См 2353АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

№49/05.08.2011 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. 

 

 Не е удостоверил: 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или 

търговия с храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция, за която се отнася офертата, 

съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.  
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Съгласно изискванията на възложителя за наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, закрепени в 

раздел III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания 

за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, участникът следва да има 

регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия с храни 

с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособената 

позиция, за която се отнася офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните. 

При преглед на представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), по-специално в  Част ІV, раздел А, т. 1, комисията 

установи, че участника е декларирал наличие на вписване в регистъра при 

БАБХ – Национален регистър-храни от животински произход и регистрация 

при ОДБХ – Смолян, като обаче не е посочил обхвата на посочените 

регистрации за кои видове хранителни продукти по групи, се отнасят, поради 

което за комисията не става ясно дали участникът притежава регистрация на 

обект/и от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за 

производство и/или търговия с храни с обхват всички видове хранителни 

продукти обект на обособена позиция № 1.  

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.1.3.  

„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 
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раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не са налице част от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са налице останалите обстоятелствата за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, като са посочени 13 собствени 

автомобила за превоз на храни, като всеки от тях са посочени – марка, модел, 

рег. № и № на удостоверение за регистрация на транспортно средство в 

ОДБХ, като например автомобили с ДКН СТ2009ВВ, удостоверение за 

регистрация от ОДБХ № 83/17.04.2013 г., СТ0977АК, удостоверение за 

регистрация от ОДБХ №48/20.02.2012 г. и т.н. Освен това за посочените 

автомобили, участникът е приложил копия от документи за собственост и 

удостоверения за регистрация на транспортно средство в ОДБХ – Стара 

Загора; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 

  Не е удостоверил: 

  Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.1.1 и 1.2 

от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“  от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, 

чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 
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членка или трета страна, като възложителят изрично е указал начина на 

попълване в  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

на информацията относно липсата или наличието на посочените 

обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г участникът следва да 

предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, 

чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. При преглед на 

представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

по-специално в  Част ІII, Раздел Г, комисията установи наличие на 

волеизявление от участника, че за него не се прилагат специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, но това 

волеизявление е единствено по отношение на обстоятелствата за отстраняване 

по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Липсва 

волеизявление относно липсата или наличието присъди за престъпления по 

чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК , т.е. за 

комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 

а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК, респ. аналогични на посочените 

престъпления в друга държава членка или трета страна, като задълженото 

лице следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл. 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по безопасност 

на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или 

търговия с храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция, за която се отнася офертата, 

съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. 
Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т. 5.3 и 5.4 от Раздел І - 

„Участници“ и т.5.3, т.7 и т. 8.2. от Раздел ІII - „Изисквания към участниците 

– критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“, от Указания 

за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка: когато участникът се позовава на капацитета на трети 

лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 

представи документи за поетите от третите лица задължения; третите лица 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях следва да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата; когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). При преглед на представения Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи 

следните противоречия: в Част II, Раздел В участникът е декларирал, че няма 

да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, 

посочени в част ІV; в същото време в част ІV Раздел А, от участникът са 

посочени 2 складови бази, съответно в гр. Стара Загора и в гр. Смолян, 

регистрирани за търговия с храни с обхват всички видове хранителни 

продукти по групи, обект на обособена позиция № 1, за която се отнася 

офертата, но и двете бази се ползват от участника въз основа на договори за 

наем. За посочените обекти са представени документи за поетите от третите 

лица задължения, а именно приложени са копия от договори за наем – от 

26.04.2016 г. за складовата база в гр. Стара Загора и от 28.03.2016 г. за 
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складовата база в гр. Смолян, както и копия от удостоверения за регистрация 

на обектите от съответната Областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ), но за третите лица не е представен отделен единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.1.4. „ПАРТНЕРС“ ООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и т. 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

1344АТ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 536/15.06.2016 

г.  и См 4235АТ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

№497/22.10.2015 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 
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него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 

  Не е удостоверил: 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или 

търговия с храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция, за която се отнася офертата, 

съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.  

Съгласно изискванията на възложителя за наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, закрепени в 

раздел III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания 

за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, участникът следва да има 

регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия с храни 

с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособената 

позиция, за която се отнася офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните. 

При преглед на представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), по-специално в  Част ІV, раздел А, т. 1, комисията 

установи, че участника е предоставил данни за вписването си в регистъра при 

БАБХ, като са посочени и приложени копия на 2 удостоверения, както следва: 

- Удостоверение за временна регистрация на обект за търговия на едро с 

храни, чиято валидност е изтекла на 14.09.2017 г. и Удостоверение за 

регистрация на обект за производство на храни за следните групи храни: месо 

и месни продукти. Видно от количествената сметка за обособената позиция в 

обхвата й освен месо и месни продукти е включена и доставката на различни 

видове риба. Въз основа на изложеното комисията счита, че участникът не е 

удостоверил, че обектът за търговия с хранителни продукти, на който се 

позовава,  е регистриран за търговия с риба.  

 

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
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настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.2. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

1.2.1. „МИРА ФУУД“ ЕООД  

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не са налице част от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са налице останалите обстоятелствата за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН РВ 

7127СК, удостоверение за регистрация от ОДБХ № 4013/30.06.2017 г.  и РВ 

0548ВМ, удостоверение за регистрация от ОДБХ №4014/30.06.2017 г., 

декларирани са още 4 собствени автомобила с посочване на ДКН и № на 

удостоверение за регистрация при ОДБХ-Пловдив; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 

 

  Не е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.1.1 и 1.2 

от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“  от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, 

чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна, като възложителят изрично е указал начина на 

попълване в  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

на информацията относно липсата или наличието на посочените 

обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г участникът следва да 

предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, 

чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. При преглед на 

представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

по-специално в  Част ІII, Раздел Г, комисията установи наличие на 

волеизявление от участника, че за него не се прилагат специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, но това 

волеизявление е единствено по отношение на обстоятелствата за отстраняване 

по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Липсва 

волеизявление относно липсата или наличието присъди за престъпления по 

чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК , т.е. за 

комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 

а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК, респ. аналогични на посочените 

престъпления в друга държава членка или трета страна, като задълженото 

лице следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл. 

 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за 

производство и/или търговия с храни с обхват всички видове хранителни 

продукти по групи, обект на съответната обособена позиция, за която се 

отнася офертата, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. 

Съгласно изискванията на възложителя за наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, закрепени в 

раздел III.1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания 
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за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, участникът следва да има 

регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия с храни 

с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособената 

позиция, за която се отнася офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните. 

Възложителят изрично е указал на участниците в  т. 5.3 и 5.4 от Раздел І - 

„Участници“ и т.5.3, т.7 и т. 8.2. от Раздел ІII - „Изисквания към участниците 

– критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“, от Указания 

за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, че: когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, 

като представи документи за поетите от третите лица задължения; третите 

лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях следва да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата; когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). При преглед на представения Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи 

следните противоречия: в Част II, Раздел В участникът е декларирал, че няма 

да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, 

посочени в част ІV; в същото време в част ІV, Раздел А участникът е посочил, 

че за изпълнение на договора ще ползва складова база под наем съгласно 

договор за наем от 05.06.2014 г. за срок – 5 години от датата на подписването 

му, т.е. до 05.06.2019 г., който срок не покрива срока за изпълнение на 

настоящата поръчка, не е представен отделен единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от третото лице и документи за поетите от 

третото лице задължения. Отделно от изложеното в Част ІV, раздел А, т.1 

участникът не е декларирал обхвата  на регистрацията за кои видове 

хранителни продукти по групи се отнася посочено е единствено, че 

складовата база се състои от сухи площи и хладилна техника, поради което за 

комисията не става ясно дали участникът притежава регистрация на обект/и 

от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 

местонахождението му/им за производство и/или търговия с храни с обхват 

всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособена позиция № 

2.  

 

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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1.2.2. „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като освен, че е посочил номер на 

удостоверението си за регистрация е приложил и копие на същото, като от 

представените данни и документи, комисията може да установи наличие на 

регистрация на обект от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ - Смолян) по местонахождението му за търговия с храни с обхват 

всички видове хранителни продукти по групи, обект на съответната обособена 

позиция. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

6729АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 256/03.08.2012 

г.  и См 4184АР, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

№454/14.07.2014 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
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представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 

1.2.3. 

 

ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като освен, че е посочил номер на 

удостоверението си за регистрация е приложил и копие на същото, като от 

представените данни и документи, комисията може да установи наличие на 
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регистрация на обект от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ - Смолян) по местонахождението му за търговия с храни с обхват 

всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособена позиция № 

2. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

6272АМ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 354/08.03.2013 

г. и См 7719АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

№573/30.06.2017 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 
 

1.3. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

1.3.1. 

 

ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не са налице част от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са налице останалите обстоятелствата за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН РВ 

6110МК, удостоверение за регистрация от ОДБХ № 2241/24.02.2012 г.  и РВ 

3986ВР, удостоверение за регистрация от ОДБХ №1042/14.01.2009 г., 

декларирани са още 3 собствени автомобила с посочване на ДКН и № на 

удостоверение за регистрация при ОДБХ-Пловдив, както и копия на тези 

удостоверения; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 

  Не е удостоверил: 

  Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.1.1 и 1.2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“  от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, отстранява се от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: е осъден с 
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влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна, като 

възложителят изрично е указал начина на попълване в  Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на информацията относно липсата 

или наличието на посочените обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г 

участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК. При преглед на представения Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), по-специално в  Част ІII, Раздел Г, комисията 

установи наличие на волеизявление от участника, че за него не се прилагат 

специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, но 

това волеизявление е единствено по отношение на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. Липсва волеизявление относно липсата или наличието присъди 

за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 

от НК , т.е. за комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 

- 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК, респ. аналогични на 

посочените престъпления в друга държава членка или трета страна, като 

задълженото лице следва да направи изрично волеизявление в посочения 

смисъл. 

 Че има регистрация на обект/и от Областната дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или 

търговия с храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция, за която се отнася офертата, 

съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. Съгласно 

изискванията на възложителя за наличието на годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, участникът следва да има регистрация на обект/и от 

областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 

местонахождението му/им за производство и/или търговия с храни с обхват 

всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособената позиция, 

за която се отнася офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните. 

Възложителят изрично е указал на участниците в  т. 5.3 и 5.4 от Раздел І - 

„Участници“ и т.5.3, т.7 и т. 8.2. от Раздел ІII - „Изисквания към участниците – 

критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“, от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

че: когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения; третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях следва да не са налице основанията за 
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отстраняване от процедурата; когато участникът е посочил, че ще използва 

капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 

подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 

представя отделен единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). При преглед на представения Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи следните противоречия: в 

Част II, Раздел В участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на 

други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част ІV; в 

същото време в част ІV, Раздел А и Раздел В, т. 9 участникът е посочил, че за 

изпълнение на договора ще ползва складова база под наем съгласно договор за 

наем от 17.09.2015 г. за срок – 5 години от датата на подписването му, без 

обаче да представя отделен единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от третото лице и документи за поетите от третото лице 

задължения.  

 

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

 

1.3.2. 

 

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 
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обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 и Част ІV, раздел В, т. 9 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за регистрацията си при ОДБХ – Пловдив, като 

декларираните данни включват освен посочване на номер на удостоверението 

за регистрация по местонахождението му за търговия с храни, така и 

посочване на обхват включващ всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на обособена позиция № 3. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН 

РВ7154АТ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Пловдив № 

2670/05.09.2012 г.  и РВ6374КВ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. 

Пловдив №2668/05.09.2012 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 

1.3.3. 

 

„СТИЕРА“ ЕООД 
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като освен, че е посочил номер на 

удостоверението си за регистрация е приложил и копие на същото, като от 

представените данни и документи, комисията може да установи наличие на 

регистрация на обект от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ - Смолян) за търговия с храни с обхват всички видове хранителни 

продукти по групи, обект на обособена позиция № 3. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

2887АР, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 

449/12.05.2014г.  и См 0466АТ, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. 

Смолян № 505/17.02.2016 г.; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а 

именно, че: за него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I 

„Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 
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Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, 

които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията единодушно 

прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи 

от участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 

възложителя, поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на 

комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

 

1.3.4. 

 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като декларираните данни включват 

освен посочване на номер на удостоверението за регистрация по 

местонахождението му за търговия с храни, така и посочване на обхват 

включващ всички видове хранителни продукти по групи, обект на обособена 

позиция № 3. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 
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участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили, 

притежаващи удостоверения за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 254 и 255 

от 01.08.2012 г., удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

253/01.08.2012 г., посочени са и други собствени автомобили за превоз на 

хранителни продукти с посочване на данни за регистрацията им от ОДБХ. 

   Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а 

именно, че: за него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I 

„Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, 

които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи и обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

1.4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

 

1.4.1. 

 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка 

и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не са налице част от обстоятелствата за отстраняване по 

чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са налице останалите обстоятелствата за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрация на собствена складова база при ОДБХ – Пловдив, като 

декларираните данни включват освен посочване на номер на удостоверението 

за регистрация по местонахождението му за търговия с храни, така и 

посочване на обхват включващ всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН 

РВ2052МК, удостоверение за регистрация от ОДБХ № 3646/25.05.2016 г.  и 

РВ 7190АК, удостоверение за регистрация от ОДБХ №3645/25.05.2016 г., 

посочени са още 12 собствени автомобила, като за всички са предоставени 

данни за регистрацията им; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Също така е налице и изрично 

волеизявление в посочения смисъл; 

  Не е удостоверил: 

  Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 
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документацията за обществена поръчка. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.1.1 и 1.2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“  от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, 

чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна, като възложителят изрично е указал начина на 

попълване в  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

на информацията относно липсата или наличието на посочените 

обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г участникът следва да 

предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, 

чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. При преглед на 

представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

по-специално в  Част ІII, Раздел Г, комисията установи наличие на 

волеизявление от участника, че за него не се прилагат специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, но това 

волеизявление е единствено по отношение на обстоятелствата за отстраняване 

по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Липсва 

волеизявление относно липсата или наличието присъди за престъпления по 

чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК , т.е. за 

комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 

а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК, респ. аналогични на посочените 

престъпления в друга държава членка или трета страна, като задълженото 

лице следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл. 

 

 Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска от 

участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи: 

Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други 

документи на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и изискванията 

на документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

1.5. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.5.1. 

 

„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 
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Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, т.1 и т.2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като освен, че е посочил номер на 

удостоверението си за регистрация е приложил и копие на същото, като от 

представените данни и документи, комисията може да установи наличие на 

регистрация на обект от областната дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ - Смолян) по местонахождението му за производство на храни с 

обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на съответната 

обособена позиция. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

0614АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 282/12.10.2012 

г.  и См 1906АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян 

№281/12.10.2012 г., посочени са още два собствени автомобила, като за 

всички освен декларираните данни са представени и копия от удостоверенията 

за регистрация от ОДБХ гр. Смолян; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а 

именно, че: за него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I 
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„Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, 

Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

че за него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, 

които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 

1.5.2. 

 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 

 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ 

за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка, т.1 и т. 2 от 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не 

е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, 

т.1 от ЗОП; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел ІII - „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV, раздел А, т. 

1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

регистрацията си при ОДБХ – Смолян, като освен, че е декларирал наличие на 

удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните е приложил и 
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копие на същото, като от представените данни и документи, комисията може 

да установи наличие на регистрация на обект от областната дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ - Смолян) по местонахождението му за 

производство на храни с обхват всички видове хранителни продукти по групи, 

обект на съответната обособена позиция. 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел IІI - Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост) от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани 

раздели на Част IV от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни превозни 

средства за превоз на хранителни продукти, а именно автомобили с ДКН См 

8683 АМ удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 310/21.11.2012 

г.  и См 1946 АН, удостоверение за регистрация от ОДБХ гр. Смолян № 

315/21.11.2012 г., посочени са още осем собствени автомобила, като за още 

два са представени и копия от удостоверенията за регистрация от ОДБХ гр. 

Смолян; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване, закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към личното 

състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 2. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
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I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 

на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена 

и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен 

участник съобразо направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за 

участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска 

служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на 

документите при възложителя. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.10.2017 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Венера Аръчкова   /положен подпис/ 

 

Членове 
Милена Хаджиева /положен подпис/ Мая Кисьова /положен подпис/ 

 
Добрина Германова /положен подпис/ 

 

Северина Паналова /положен подпис/ 
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