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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване 
на тяхното съдържание 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, 07.07.2017 г., в 10:00 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 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, дата и час на 
получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 
предаващото лице и от председателя на комисията. 
  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола 
по предходния пункт. 
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 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 
процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация 
по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 
оферти следните констатации: 

 

4.1. Регистрирани предложения – 15 /петнадесет/ оферти, както следва: 
 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 
офертата 

 

Дата и час на 
получаване на 
офертата 

Обособена 
позиция /ОП/, за 
която е подадена 

офертата 
 

 

1. 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 

ЕООД 
гр. Пловдив, ул. ”Васил Левски” № 174 

 

 

ДЛ006316 

 
 

05.07.2017г. 
11:49ч. 

 

 

ОП № 4 

 

2. 
„МИРА ФУУД“ ЕООД 

гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 

174 
ДЛ006318 

05.07.2017г. 
11:51ч. 

 

ОП № 2 

 

3. 
,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

гр. Пловдив, ул. ”Васил Левски “ № 

174 

ДЛ006319 
05.07.2017г. 

11:52ч. 

 

ОП № 1 

 

 

4. 
ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ 

ЦАНКОВ“ 

гр.Пловдив, бул.”Васил Левски“ № 

176 

ДЛ006320 
05.07.2017г. 

11:54ч. 

 
 

ОП № 3 

 

5. 
„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 

170 

ДЛ006321 
05.07.2017г. 

11:56ч. 

 

ОП № 3 

 

6. 
„АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД 

гр.Смолян, ул. “Боровец“ № 20 
ДЛ006359 

06.07.2017г. 
14:10ч. 

 

ОП № 5 

 
 

7. 

ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - 

РОСА МБ“ 

гр.Смолян, ул. „Полк.Дичо Петров“ 

№ 8 

ДЛ006366 
06.07.2017г. 

15:23ч. 

 
 

ОП № 1 

 

8. 
„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД 

гр.Стара Загора, ул.“Анастасия 
Тошева“ №2 

ДЛ006367 
06.07.2017г. 

15:39ч. 

 

ОП № 1 

 

9. 
„ДЕНИМО – АМ“ ЕООД 

гр.Смолян, ул. “Христо Ковачев“ № 

12 

ДЛ006368 
06.07.2017г. 

16:02ч. 

 

ОП № 2 

 

10. 
„СТИЕРА“ ЕООД 

гр.Мадан, ул. “Република“ бл.10 
ДЛ006373 

06.07.2017г. 
16:11ч. 

 

ОП № 3 
 

11. 
ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ 

ЕЛЕНСКИ 

гр.Смолян, ул. “Евридика“ № 12 

ДЛ006374 
06.07.2017г. 

16:29ч. 

 

ОП № 2 

 

12. 

 

„ПАРТНЕРС“ ООД 

гр.Смолян, ул. “Тракия“ № 2 
ДЛ006375 

06.07.2017г. 
16:32ч. 

 

ОП № 1 

 

 

13. 

„МИНЧЕВ – 64“ ЕООД 

гр.Смолян, ул. ”Тракия” № 2 
ДЛ006376 

06.07.2017г. 
16:33ч. 

 

ОП № 4 
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14. 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

гр.Смолян, ул. “ Борова гора“ № 26 
ДЛ006377 

06.07.2017г. 
16:42ч. 

 
 

ОП № 3 

 

 

15. 

ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ 

ЧИНОВСКИ“ 

гр.Смолян, ул. „Оборище“№ 1 

ДЛ006378 
06.07.2017г. 

16:59ч. 

 

ОП № 5 

 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 
 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, но присъстваха следните представители на участниците или техни 

упълномощени представители: Катерина Христова Маркова – упълномощен представител на  
ЕТ“ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“; Алберт Албенов Еленски – управител на ЕТ 

„БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ; Асен Милков Денев – управител на „ДЕНИМО – АМ“ 

ЕООД; Венцислав Митков Събев – управител на „СТИЕРА“ ЕООД; Александър Петров 
Димитров – упълномощен представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД; Кина 
Стоянова Кисилярска - упълномощен представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 

ЕООД и Димитър Гавраилов Даракчиев – упълномощен представител на „ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ“ ООД. 
 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 
предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 
деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия: 
комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

което право беше използвано единствено по отношение на плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ от представителите на участниците, както следва: 
- Упълномощения представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ЕООД - Кина 

Стоянова Кисилярска подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“  на следните 
участници: - „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, ЕТ “МИРОСЛАВ 

КОЧМАРОВ - РОСА МБ“, „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД, 

„СТИЕРА“ ЕООД, ЕТ „БЕРТИ 90“ АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ, „ПАРТНЕРС“ ООД, 

„МИНЧЕВ – 64“ ЕООД, „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД и ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ 

ЧИНОВСКИ“ 

- Упълномощения представител на ЕТ“ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“- Катерина 
Христова Маркова подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“  на следните 
участници: - „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, „СТИЕРА“ ЕООД, ЕТ „БЕРТИ 90“ АЛБЕРТ 

ЕЛЕНСКИ. 

 

При подписване на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“  упълномощения 
представител на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ЕООД - Кина Стоянова Кисилярска, изрази 

твърдение, /направи възражение/, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри“  на 
участника „СТИЕРА“ ЕООД е прозрачен. Присъстващите представители на останалите 
участници и членовете на комисията разгледаха плика с ценовото предложение на участника, 
като не се установи прозрачност на същия и възможност за разчитане на графични знаци и 

цифри, от които да се установи ценовото предложение на участника, преди отварянето му на 
публичното заседание по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  
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7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията и комисията продължи работата си в закрито заседание.  
 Във връзка с изразеното твърдение, че плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  на участника „СТИЕРА“ ЕООД е прозрачен, комисията отново разгледа същият, 
като установи, че не е налице прозрачност, в резултат на която при обичайни условия да 
могат да бъдат визуализирани графични знаци и да може да бъде установена предлаганата от 
участника цена за изпълнение на поръчката. Непрозрачен, по смисъла на чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП, е този плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да 
прозират графични знаци, които могат да бъдат прочетени и евентуално да се стигне до 

предварително узнаване на неговото съдържание. Плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ следва да съдържа ценовото предложение на всеки участник, което подлежи на 
отваряне и оценяване по утвърдената методика за оценка на офертите. Понятието 

„непрозрачност” относно плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е въведено с оглед 

гарантиране тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето им на 
публичното заседание от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти, като законодателната воля е да се елиминира възможността за предварително 
узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден 

участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците. В случая липсва 
такава възможност, което определя извод за непрозрачност, с оглед на което, участникът не 
следва да бъде предлаган за отстраняване. Отстраняването на участника, би довело до 
нарушаване на основни принципи на ЗОП като - равнопоставеност на участниците или 

необосновано ограничаване на участието на стопански субект в обществена поръчка.  
8.  Комисията установи, че в срока за подаване на оферти в деловодството на Община 

Смолян е получено заявление  с вх. № ДЛ006376-001/06.07.2017 г. от участника „МИНЧЕВ – 

64“ ЕООД, с което заявява, че оттегля подадената оферта с вх. ДЛ006376/06.07.2017 г. за 
обособена позиция № 4 - Доставка на мляко и млечни продукти, като моли за връщане на 
същата. При входиране на заявлението за оттегляне, офертата не е била върната на участника 
и на 07.07.2017 г. грешно е предадена на председателя на комисията ведно с останалите 
оферти. На 07.07.2017 г. управителят на „МИНЧЕВ – 64“ ЕООД се е явил лично и със 
заявление с вх.№ ДЛ006376-002/07.07.2017 г. повторно изразява желание да получи вече 
оттеглената си офертата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП - до изтичането на срока за подаване 
на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. В 

случая със заявление  с вх.№ ДЛ006376-001/06.07.2017 г. е заявено това право и е следвало 

офертата да бъде върната, а не да бъде предавана на председателя на комисията и същата да 
бъде отваряна на публичното заседание, тъй като волята за оттегляне на офертата е 
обективирана надлежно в законово установения срок, т.е. преди изтичане на срока за 
подаване на офертите, правото на участника чл. 101, ал. 7 от ЗОП е упражнено надлежно и 

той е загубил качеството си на участник в процедурата, а физически офертата му е следвало 

да бъде върната съобразно изразената воля, а не отваряна и разглеждана. 
 

Въз основа на направените констатации и полученото заявление комисията 

единодушно 

 

Р Е Ш И : 

І. Допуска до разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
следните участници по обособени позиции: 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

- ,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД; 

- ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“; 

- „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД; 



                                  5 

- „ПАРТНЕРС“ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, 

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

- „МИРА ФУУД“ ЕООД; 

- „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД; 

- ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“; 

- „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД; 

- „СТИЕРА“ ЕООД; 

- „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД; 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ 

- „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД; 

 

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 

ИЗДЕЛИЯ 

- „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД; 

- ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

ІІ. Да не се разглеждат документите от офертата на „МИНЧЕВ – 64“ ЕООД, тъй като с 
оттегляне на офертата си в съответствие с нормативните изисквания лицето е загубило 
качеството на участник в процедурата. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 07.07.2017 г. 
 
 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

                                                            положен подпис 
Венера Аръчкова ……………… 

 

 

 

Членове 

                                положен подпис 

Милена Хаджиева ………….. 

                            положен подпис 

Мая Кисьова ……………… 

                               положен подпис 

Добрина Германова…………… 

                           положен подпис 

Северина Паналова………… 

 

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни. 
 


