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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за разглеждането на представените разяснения и/или допълнителни доказателства за 

данни, посочени в офертите на участници и оценка на техническите предложения 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, 22.11.2017 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.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел VII - Разглеждане, оценка и 

класиране на офертите от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 
обществена поръчка. 
 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане представените разяснения и/или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертите на участници, както следва: 
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1.1 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

1.1.1.  

,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

 

 

След като на предходното заседание беше установено, че всеки от оферираните от участника 
,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД, срокове, както следва: -  срок за извършване на всяка от 
заявените от възложителя доставки  и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на 
замяна на несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ е изключително 

кратък, в комисията бе породено съмнение за възможността за реално изпълнение. На 
основание чл.104, ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел VII - Разглеждане, 
оценка и класиране на офертите от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 
обществена поръчка, комисията с писмо изх. № ДЛ 010299/06.11.2017 г., изиска в срок от 5 

/пет/ работни дни от получаване на искането, участникът да представи разяснения и/или 

допълнителни доказателства за следните данни, посочени в офертата му: 
1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 1 

/словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ час, 
считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, респ. от 
издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на 
договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
Писмото е получено на 07.11.2017 г., което обстоятелство е удостоверено с обратна разписка. 
Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ010299-

001/13.11.2017г. се установи, че са постъпили разяснения по оферираните срокове. 
Описание предвижданията на участника: 

Представена е следната концепция за извършване на доставките и отстраняване на 
несъответствията / замяна на несъответстващи продукти. 

Тъй като и двата срока всъщност са ПОКАЗАТЕЛИ, част от общата оценка и носят 
значителен брой точки е предвидена схема, която да изолира разстоянието между складовата 
база на участника, намираща се на територията на град Пловдив и мястото на изпълнение на 
поръчката, а именно обектите на възложителя на територията на община Смолян. Така се 
оферира срок, който да бъде конкурентен на фирми - участници в процедурата, чиято база е на 
територията на град Смолян или общината. В противен случай участието ще бъде безсмислено, 

тъй като няма как да се занижат цените, толкова, че да се неутрализират точките по другите два 
показателя. 

В ЕЕДОП са декларирани определения от Възложителя минимум за технически 

способности, за да се покрият изискванията за участие. Счита се, че два хладилни камиона ще 
са абсолютно достатъчни за да се покрият нуждите на всички обекти. От опита, който 
участникът има счита, че получаването на заявки в един и същи момент от повече два обекта е 
почти невъзможен. 

За по-голяма сигурност на възложителя се представя разработен график, в случай че се 
получат заявки от всички обекти едновременно. В този случай изпълнението ще се покрие с пет 
транспортни средства. При евентуалното избиране на участника за изпълнител ще се започне по 

долуописаната схема. И в движение ще се развиват или оптимизират нещата. 
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Сочат се внедрени системи ISO, чрез които ще се подсигури възможно най-добрия начин на 
работа: 

- система за управление на качеството ISO 9001:2015; 

- система за управление на безопасност на храните ISO 22000:2005; 

- система за управление на околната среда ISO 14001:2004; 

- система за управление на здраве и безопасност при работа - ISO 18001:2007; 

Декларирано е, че ако при изпълнението се появи необходимост от още автомобили или 

предприемането на други мерки, то ще се подсигури нужното. Доставките на хранителни 

продукти е основна дейност на дружеството, то участва в обществени поръчки с цел сключване 

на договори и подсигуряване на плътен работен ден на служителите си. Представен е план за 

доставки в рамките на един час, както и замяна на продукти в рамките на един час, както 

следва: 

Транспортните средства са разпределени по обекти, както следва: 

1.Първи автомобил. Детските заведения, разположени на територията на град Смолян са 

разположени близо едно до друго и един автомобил ще покрие доставките /замяната на 

продукти до всички в рамките на един час - Мерцедес 311ЦДИ - хладилен, peг. № РВ8550РН. 

 

НАЧАЛНА ТОЧКА КРАЙНА ТОЧКА ВРЕМЕТРАЕНЕ 

ДГ Зорница, гр. Смолян, кв. Смолян, ул. 

Първи май №19; 

ДГ Веселушко, гр. Смолян, кв. 
Смолян, ул. Петър Берон №8; 

 
3 мин 

ДГ Веселушко, гр. Смолян, кв. Смолян, 

ул. Петър Берон №8; 

ДГ Буратино, гр. Смолян, кв. Смолян, 

ул. Училищна №7; 

 
7 мин 

ДГ Буратино, гр. Смолян, кв. Смолян, 

ул. Училищна №7; 

ДГ Синчец, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Момина скала №2; 

 
11 мин 

ДГ Синчец, гр. Смолян, ж.к. Нов център, 

ул. Момина скала №2; 

ДГ Слънце, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Зорница №10; 

 
4 мин 

ДГ Слънце, гр. Смолян, ж.к. Нов център, 

ул. Зорница №10; 

СЗ Детска кухня, гр. Смолян, ул. 

Дичо Петров №1; 

 
2 мин 

СЗ Детска кухня, гр. Смолян, ул. Дичо 

Петров №1; 

ДГ Родопчанче, гр. Смолян, кв. 

Райково, ул. Соколица №12; 

 
6 мин 

ДГ Родопчанче, гр. Смолян, кв. Райково, 

ул. Соколица №12; 

ДГ Славейче, гр. Смолян, кв. Райково, 

ул. Славееви гори №1; 

 
6 мин 

ДГ Славейче, гр. Смолян, кв. Райково, 

ул. Славееви гори №1; 

ДГ Радост, гр. Смолян, кв. Устово, ул. 

Продан Табаков №1; 

 
9 мин 

 

2.Втори автомобил - Мерцедес 311ЦДИ - хладилен, peг. № РВ4094РН 

 
НАЧАЛНА ТОЧКА КРАЙНА ТОЧКА ВРЕМЕТРАЕНЕ 

ДГ Дъга, с. Смилян, ул. Девети 

септември №20 

 
ДГ Русалка, с.Търън 

 
35 мин 

 

3.Трети автомобил - Мерцедес Вито - хладилен, peг. № РВ2629ТА 

 

НАЧАЛНА ТОЧКА КРАЙНА ТОЧКА ВРЕМЕТРАЕНЕ 
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ДГ Детелина, с. Широка Лъка, ул. Кап. 

Петко Войвода №107 

ДГ Изворче, с. Момчиловци, ул. 

Елица №15  

 

44 мин 

 

4.Четвърти автомобил - Форд Транзит - хладилен, peг. №РВ1004АС. 

 

НАЧАЛНА ТОЧКА КРАЙНА ТОЧКА ВРЕМЕТРАЕНЕ 

ДСХ, С. Фатово, община Смолян ДВХПР, с. Ровина 26 мин 

 

5.Пети автомобил - Форд Транзит - хладилен, peг. №РВ0981АС - ще е на разположение на 
ДВХПР Проф. д-р Тодор Ташев в с. Петково. 

Във всяко транспортно средство, освен шофьор се предвижда да има още един служител 

- търговски представител и ще бъде на територията на община Смолян от 06:00 ч. до 17:00 ч. 

всеки работен ден. Всички автомобили ще бъдат заредени с цялата гама хранителни продукти. 

Впоследствие ще бъде изготвен т. нар. „траен график“. На база заявките на всеки обект в 

рамките на месец се прави предварително предвиждане на най-честно зарежданите артикули. 

Това ще  позволи известна ефективност, тъй като няма да се налага всеки ден да се зареждат 

всички автомобили в пълен обем. 

Транспортните средства са оборудвани с мобилни устройства със софтуер за мобилна 
търговия и обработка на поръчките на място. Този начин на работа има много предимства: 
• Съкращаване на времето за обработка на всяка операция; 
• Минимизира възможностите за грешки; 

• Спестява финансови и човешки ресурси; 

• Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно; 

• Осигурява по-ефективно управление на складовите наличности; 

• Предотвратява възможностите за доставка и изписване на грешни продукти и 

продажбата на продукти, които не са в наличност; 
• Мощен инструмент за анализ ефективността на отделните мобилни търговски 

представители; 

• Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни 

устройства с вграден GPS приемник; 
• Оптимизация на маршрутите на операторите и адекватно разпределение на заетостта; 
• Повишаване удовлетвореността на клиентите и партньорите от модерното и бързо 
обслужване. 
 

Извършването на доставки се организира по следния начин: 

- Приемане на заявката от дежурен оператор на фирмата; 
- Препращане на заявката по електронен път към съответния търговския представител, като 

съобщението съдържа информация за обекта направил поръчката, номенклатурата на 
поръчаните хранителни продукти и техните количества; 
- Търговския представител веднага уведомява Възложителя, съответно отговорното за обекта 
лице за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите 
мерки за прибирането и складирането й. 

- Предвижване на специализираното превозно средство до конкретния обект и извършване на 
доставката, съобразно описания в табличен вид график. 

Твърди се, че изготвения по този начин график ще позволи да се реагира при подадена 
заявка или искане за замяна на продукт в срок от 1 /един/ час. 

При подписване на договора ЗОП изисква да се представят доказателства за 

техническите способности, които участникът е декларирал. При непредставяне на такива 

Възложителя може да не сключи договор и да избере следващият подходящ кандидат. Освен 
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това изпълнението е обвързано с представянето на гаранция за изпълнение и в случай, че 

доставките не се извършват качествено, то интересите на възложителя отново са защитени със 

сумата от 11 090,51 лв. 

Приложени са разпечатки от Google Maps, които потвърждават времетраенето на 

маршрутите от началните до крайните точки, посочени от участника в горепосочените таблици 

за автомобили от 1 до 4.  

 

След като разгледа представените от участника разяснения и приложените към тях 

документи, с които се предлага  концепция за извършване на доставките и отстраняване на 

несъответствията / замяна на несъответстващи продукти в рамките на 1 час, съгласно 

разписания график, в комисията се породи съмнение относно съответствие на предложената 

организация с нормативните изисквания в областта на производството/търговията, 

съхранението и транспорта на храни и съответно на изискванията на възложителя в тази връзка, 

посочени в документацията за участие. 

 

Съмненията на комисията са породени с оглед следните обстоятелства:  

В предмета на обособената позиция са включени доставки на различни видове месо /вкл. 

замразено/, риба, колбаси, кайма и др. месни продукти, които ще се съхраняват в автомобилите 

в рамките на около 16 ч. от денонощието, а именно  от 06,00 ч. до 17,00 ч. – 11 часа, в които 

автомобилите са на територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 

часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 

товарене, разтоварване и др. съпътстващи дейности. Условията за съхранение на различните 

видове продукти е различна, например замразеното месо би следвало да се съхранява при по-

ниска температура от колбасите. Съгласно условията на обществената поръчка възложителят  

заявява видове и количества от даден продукт според възникналата необходимост, което 

означава, че даден продукт може да не бъде заявен изобщо в рамките на един месец, но той ще е 

наличен в автомобила всеки работен ден. Като се има предвид спецификата на поръчката, а 

именно доставки на хранителни продукти за детска кухня, детските градини, както и за 

социалните  домове в общината,  в комисията се поражда съмнение относно съответствието на 

предложената концепция за изпълнение с нормативните изисквания в областта на 

производството/ съхранението и транспорта на храни, а именно: - допустимо ли е хранителните 

продукти да бъдат съхранявани две трети от денонощието извън складовата база /в 

автомобилите/, без това да се отрази на качествата им?; - допустимо ли е даден хранителен 

продукт да бъде натоварен в превозното средство и ако не бъде поръчан в този ден вечерта да 

се прибере отново в складовата база /или да се съхрани в автомобила до следващия ден, 

участникът не е уточнил предвижданията си как ще съхранява  видовете и количествата 

непоръчани продукти/; - може ли един хладилен автомобил да осигури условия за правилното 

съхранение на цялата гама продукти, включени в предмета на поръчката в рамките на минимум 

15-16 ч. от денонощието, с оглед разнообразието им и съответно различните изисквания за 

температурата и другите условия за съхранението им?     

Предвид гореизложеното, комисията счита, че е налице необходимост от извършване на 

проверка по заявените от участника данни,  чрез изискване на информация от друг орган, а 

именно от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, относно   съответствие на 

предложената организация с нормативните изисквания в областта на производството/ 
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търговията, съхранението и транспорта на храни. 

 

1.2. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

1.2.1. „МИРА ФУУД“ ЕООД  

 

 

След като на предходното заседание беше установено, че всеки от оферираните от участника 
„МИРА ФУУД“ ЕООД, срокове, както следва: -  срок за извършване на всяка от заявените от 
възложителя доставки  и срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ е изключително кратък, в 
комисията бе породено съмнение за възможността за реално изпълнение. На основание чл.104, 

ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел VII - Разглеждане, оценка и класиране на 
офертите от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 
представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 
комисията с писмо изх. № ДЛ 010300/06.11.2017 г., изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на искането, участникът да представи разяснения и/или допълнителни 

доказателства за следните данни, посочени в офертата му: 
1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 1 

/словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ час, 
считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, респ. от 
издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на 
договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
Писмото е получено на 07.11.2017 г., което обстоятелство е удостоверено с обратна разписка. 
Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ010300-

001/13.11.2017г. се установи, че са постъпили разяснения по оферираните срокове. 
 

Описание предвижданията на участника: 

Тъй като и двата показателя О1 и О2 са част от общата оценка и носят значителен 

брой точки е предвидена схема, която да изолира разстоянието между обектите /складовата 

база на дружеството и мястото на изпълнение на поръчката - всички обекти на възложителя 

на територията на община Смолян/; Така може да се оферира срок, който да бъде 

конкурентен на местните фирми - участници в процедурата. В противен случай участието на 

дружеството ще бъде безсмислено, тъй като няма как да занижи цените, толкова, че да се 

неутрализират точките по другите два показателя. 

За изпълнение на настоящата поръчка са предвидени шест транспортни средства, които са 

регистрирани по надлежния ред за превоз на пакетирани продукти, яйца, консерви и други 

продукти, част от обособена позиция №2; 

1. Форд транзит конект, РВ7127СК, 

2. Мерцедес Вито 111 ЦДИ, РВ0548ВМ, 

3. Форд транзит конект 230, РВ3889ВН, 

4. Ивеко дейли 35С11, РВ6352МН, 

5. Мерцедес спринтер 311 ЦДИ , РВ8149МХ, 

6. Форд Транзит, РВ8914АК, 

 

Продуктите в групата са разделени, като едната част е за детските заведения, а другата за 

социалните домове. Четири от транспортните средства ще бъдат натоварени с равномерни 

количества от всички 48 продукта, предвидени за детските заведения. Останалите две ще 
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бъдат натоварени с асортимента, предвиден за социалните домове. 

Всяко транспортно средство ще е оборудвано с шофьор и търговски представител и ще бъде 

позиционирано на територията на община Смолян от 06:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, а 

транспортните средства, определени за социалните домове ще бъдат позиционирани 

съответно в с. Петково, с. Фатово и с. Ровино. Транспортната схема е както следва: 

ПЪРВА КОЛА: 

№ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ДО ВРЕМЕТРАЕНЕ 

1. 
ДГ Зорница, гр. Смолян, кв. Смолян, 

ул. Първи май №19; 

ДГ Веселушко, гр. Смолян, кв. 

Смолян, ул. Петър Берон №8; 

 

3 мин 

2. 
ДГ Веселушко, гр. Смолян, кв. 

Смолян, ул. Петър Берон №8; 

ДГ Буратино, гр. Смолян, кв. 

Смолян, ул. Училищна №7; 

 

7 мин 

3. ДГ Буратино, гр. Смолян, кв. 

Смолян, ул. Училищна №7; 

ДГ Синчец, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Момина скала №2; 

 

 

11 мин 

4. 

ДГ Синчец, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Момина скала №2; 

ДГ Слънце, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Зорница №10; 

 

4 мин 

5. ДГ Слънце, гр. Смолян, ж.к. Нов 

център, ул. Зорница №10; 

СЗ Детска кухня, гр. Смолян, ул. 

Дичо Петров №1; 

2 мин 

6. СЗ Детска кухня, гр. Смолян, ул. 

Дичо Петров №1; ДГ Родопчанче, гр. Смолян, кв. 

Райково, ул. Соколица №12; 

 

6 мин 

7. 

ДГ Родопчанче, гр. Смолян, кв. 

Райково, ул. Соколица №12; 

ДГ Славейче, гр. Смолян, кв. 

Райково, ул. Славееви гори №1; 

6 мин 

8. 

ДГ Славейче, гр. Смолян, кв. 

Райково, ул. Славееви гори №1; 

ДГ Радост, гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. Продан Табаков №1; 

 

9 мин 

 

ВТОРА КОЛА ще е позиционирана в с. Широка лъка.  

ТРЕТА КОЛА е позиционирана в с. Момчиловци. 

 

ЧЕТВЪРТА КОЛА 

№ НАПРАВЛЕНИЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ДО ВРЕМЕТРАЕНЕ 

1. 
ДГ Дъга, с. Смилян, ул. Девети 

септември №20 

ДГ Русалка, с.Търън 35 мин 

 

 

ПЕТА КОЛА 

№ НАПРАВЛЕНИЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ДО ВРЕМЕТРАЕНЕ 

1. 
ДСХ, С. Фатово, община Смолян 

 

ДВХПР, с. Ровина 

 

26 мин 

 

ШЕСТА КОЛА позиционирана в с. Петково. 

Извършването на доставки се организира по следния начин: 

- Приемане на заявката от дежурен оператор на фирмата; 

- Препращане на заявката по електронен път към съответния търговски представител, 

като съобщението съдържа информация за обекта направил поръчката, номенклатурата на 
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поръчаните хранителни продукти и техните количества; 

- Търговския представител веднага уведомява Възложителя, съответно отговорното за 

обекта лице за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе 

необходимите мерки за прибирането и складирането й. 

- Предвижване на специализираното превозно средство до конкретния обект и 

извършване на доставката, съобразно описаната по горе схема. 

Транспортните средства са оборудвани с мобилни устройства с инсталиран софтуер за 

мобилна търговия и обработка на поръчките на място. Този начин на работа има много 

предимства: 

- Съкращаване на времето за обработка на всяка операция;  

- Минимизира възможностите за грешки;  

- Спестява финансови и човешки ресурси; 

- Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно; 

- Осигурява по-ефективно управление на складовите наличности; 

- Предотвратява възможностите за доставка и изписване на грешни продукти и продажбата 

на продукти, които не са в наличност; 

- Мощен инструмент за анализ ефективността на отделните мобилни търговски 

представители; 

- Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства 

е вграден GPS приемник; 

- Оптимизация на маршрутите на операторите и адекватно разпределение на заетостта; 

- Повишаване удовлетвореността на клиентите и партньорите от модерното и бързо 

обслужване. 

Отбелязано е, че следва да се вземе предвид факта, че дружеството е специализирало изцяло в 

доставките на хранителни продукти по обществени поръчки. Към момента е основен 

доставчик, съответно изпълнител по договори за обществена поръчка на детските и социални 

заведения, както и много други обекти - болници и болнични заведения, училища и висши учебни 

заведения, студентски столове, домове за стари хора и др.  

Изготвеният предварителен план-график на доставките, гарантира бързото и точно 

изпълнение на всяка заявка. Счита се, че предложеният срок за изпълнение на доставка - 1 час 

/един час/, считано от датата на заявката е коректен и съставен изцяло предвид 

възможностите, с които разполага дружеството, както и, че изготвения по този начин 

график ще позволи да се реагира при подадена заявка или искане за замяна на продукт в срок, 

който дори ще бъде по-кратък и от предложения 1 час. 

Приложени са разпечатки от Google Maps, които потвърждават времетраенето на 

маршрутите от началните до крайните точки, посочени от участника в горепосочените 

таблици.  

След като разгледа представените от участника разяснения и приложените към тях 

документи, с които се предлага извършване на доставките и отстраняване на несъответствията / 

замяна на несъответстващи продукти в рамките на 1 час, съгласно разписания график, в 

комисията се породи съмнение относно съответствие на предложената организация с 

нормативните изисквания в областта на производството/търговията, съхранението и транспорта 

на храни и съответно на изискванията на възложителя в тази връзка, посочени в 

документацията за участие. 

Съмненията на комисията са породени с оглед следните обстоятелства:  

В предмета на обособената позиция са включени доставки на различни видове продукти 

– консерви, яйца, натурални сокове, замразени зеленчуци, захарни изделия, мая, маргарин, 

майонеза, боза, сладолед и т.н., които ще се съхраняват в автомобилите в рамките на минимум 

около 15 ч. и 30 м. от денонощието, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин., в които 

автомобилите са на територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 
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часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 

товарене, разтоварване и др. съпътстващи дейности или постоянно да се съхраняват в 

превозните средства до евентуалното им заявяване. Съгласно условията на обществената 

поръчка възложителят  заявява видове и количества от даден продукт според възникналата 

необходимост, което означава, че даден продукт може да не бъде заявен изобщо в рамките на 

един месец, но той ще е наличен в автомобила всеки работен ден. Като се има предвид 

спецификата на поръчката, а именно доставки на хранителни продукти за детска кухня, 

детските градини, както и за социалните  домове в общината,  в комисията се поражда съмнение 

относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните изисквания 

в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, а именно: - допустимо ли е 

хранителните продукти да бъдат съхранявани минимум около две трети от денонощието извън 

складовата база /в автомобилите/, без това да се отрази на качествата им?; - допустимо ли е 

даден хранителен продукт да бъде натоварен в превозното средство и ако не бъде поръчан в 

този ден вечерта да се прибере отново в складовата база /или да се съхрани в автомобила до 

следващия ден, участникът не е уточнил предвижданията си как ще съхранява  видовете и 

количествата непоръчани продукти/; - може ли един автомобил да осигури условия за 

правилното съхранение на цялата гама продукти, включени в предмета на поръчката в рамките 

на минимум 15-16 ч. от денонощието, с оглед разнообразието им и съответно различните 

изисквания за температурата и другите условия за съхранението им?     

Предвид гореизложеното, комисията счита, че е налице необходимост от извършване на 

проверка по заявените от участника данни,  чрез изискване на информация от друг орган, а 

именно от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, относно   съответствие на 

предложената организация с нормативните изисквания в областта на 

производството/търговията,  съхранението и транспорта на храни. 

 

1.3. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

1.3.1. 

 

ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ 

 

След като на предходното заседание беше установено, че всеки от оферираните от 
участника ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“, срокове, както следва: -  срок за 
извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  и срок за отстраняване на 
несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи Продукти с нови и/или допълване 
на доставката/ е изключително кратък, в комисията бе породено съмнение за възможността за 
реално изпълнение. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел 

VII - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от 
документацията за обществена поръчка, комисията с писмо изх. № ДЛ 010301/06.11.2017 г., 
изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искането, участникът да представи 

разяснения и/или допълнителни доказателства за следните данни, посочени в офертата му: 
1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 1 

/словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ час, 
считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, респ. от 
издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на 
договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
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Писмото е получено на 08.11.2017 г., което обстоятелство е удостоверено с обратна разписка. 
Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ010301-

001/13.11.2017г. се установи, че са постъпили разяснения по оферираните срокове. 
 

Описание предвижданията на участника: 

 

Участникът обосновава предложените - Срок за изпълнение на заявената доставка (O1) и 

Срок за отстраняване на несъответствия (О2), със следните обстоятелства: 

Тъй като и двата показателя О1 и О2 са част от общата оценка и носят значителен брой 

точки, е предвидена схема, която да спести маршрута Пловдив - Смолян и така да се оферира 

срок, който да бъде конкурентен на участниците в процедурата, чиято база е на 

територията на град Смолян. В противен случай участието ще бъде безсмислено, тъй като 

няма как да се занижат цените, толкова, че да се неутрализират точките по другите два 

показателя. 

Ще се използва така нареченото мобилно представителство, което в последно време стана 

предпочитан метод за извършване на доставки на хранителни продукти. Изразено е мнение, 

че по подходящо е планираното зареждане по предварително одобрен от двете страни 

график, но в настоящия случай участникът ще се съобрази с желанията на възложителя. 

Всяко едно от декларираните в ЕЕДОП транспортни средства ще е оборудвано с 

необходимите теглилки и мерилки, съобразно вида на продуктите, които ще се  доставят - 

пресни плодове и зеленчуци. Двама служители – шофьор и търговски представител и 

съответно МПС ще представляват един мобилен екип. Всеки работен ден на територията на 

община Смолян ще бъдат ситуирани 5 мобилни екипа, от 06:30 ч. до 17:00 ч. Транспортната 

схема е както следва: 
 
Първо направление, първи мобилен екип: Общо времетраене на обиколката 48мин. При 
необходимост може да се насочи и друг мобилен екип. При започване на реално изпълнение има 
възможност за включване на допълнителни транспортни средства. 

 

№ От.... До..... време 
 

1. 

ДГ  „Зорница”, гр. Смолян, кв. 
Смолян, ул. „Първи май” №19 

ДГ  „Веселушко” гр. Смолян, кв. 
Смолян, ул. „Петър Берон” №8 

 

3 мин. 

 

2.  

ДГ  „Веселушко” гр. Смолян, 

кв. Смолян, ул. „Петър Берон” 

№8 

ДГ „Буратино”, гр. Смолян, кв. 
Смолян, ул. „Училищна” №7 

 

7 мин. 

 

3. 

ДГ „Буратино”, гр. Смолян, 

кв. Смолян, ул. „Училищна” 

№7 

ДГ „Синчец”, гр. Смолян, ж. к. 
„Нов център”, ул. „Момина скала” 

№2 

 

11 мин. 

 

4. 

ДГ „Синчец”, гр. Смолян, ж. к. 
„Нов център”, ул. „Момина 
скала” №2 

ДГ „Слънце”, гр. Смолян, ж. к. 
„Нов център”, ул. „Зорница” №10 

 

4 мин. 

 

5. 

ДГ „Слънце”, гр. Смолян, ж. к. 
„Нов център”, ул. „Зорница” 

№10 

СЗ „Детска Кухня“ гр. Смолян, ул. 

„Дичо Петров“№1 

 

2. мин 

 

6. 

СЗ „Детска Кухня“ гр. 

Смолян, ул. „Дичо Петров“№1 

ДГ  „Родопчанче”, гр. Смолян, кв. 
Райково, ул. Соколица” №12 

 

6 мин. 

 

7.  

ДГ  „Родопчанче”, гр. Смолян, 

кв. Райково, ул. Соколица” 

№12 

ДГ „Славейче”,  гр. Смолян, кв. 
Райково, ул. „Славееви гори” №1 

 

6 мин. 
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8.  ДГ „Славейче”,  гр. Смолян, 

кв. Райково, ул. „Славееви 

гори” №1 

ДГ „Радост” гр. Смолян, кв. 
Устово, ул. „Продан Табаков” №1 

 

9 мин. 

 
Второ направление, втори мобилен екип: 
 

№ От.... До..... време 
 

1. 

ДГ „Дъга”  с. Смилян, ул. „9 

септември“ 20                               

ДГ „Русалка” село Търън                                                   

35 мин. 

 
Трето направление, трети мобилен екип: 
 

№ От.... До..... време 
 

1. 

ДГ „Детелина” с. Широка 
лъка,  ул. „Кап. Петко 

войвода” 107          

ДГ „Изворче” с. Момчиловци, ул. 

„Елица” 15                                                        

 

44 мин. 

 
Четвърто направление, четвърти мобилен екип: 
 

№ От.... До..... време 
 

1. 

ДСХ с. Фатово, община 
Смолян 

ДВХПР с. Ровино, община Смолян  

26 мин. 

 

Пето направление, пети мобилен екип: едно транспортно средство ще е ситуирано в с. 

Петково. 

Извършването на доставки се организира по следния начин: 

- Приемане на заявката от дежурен оператор на фирмата; 

- Препращане на заявката по електронен път към съответния търговски представител, 

като съобщението съдържа информация за обекта направил поръчката, 

номенклатурата на поръчаните хранителни продукти и техните количества; 

- Търговския представител веднага уведомява Възложителя, съответно отговорното за 

обекта лице за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе 

необходимите мерки за прибирането и складирането й. 

- Предвижване на специализираното превозно средство до конкретния обект и 

извършване на доставката, съобразно описаната по горе схема. 

Транспортните средства са оборудвани с мобилни устройства с инсталиран софтуер за 

мобилна търговия и обработка на поръчките на място. Този начин на работа има много 

предимства: 

- Съкращаване на времето за обработка на всяка операция; 

- Минимизира възможностите за грешки; 

- Спестява финансови и човешки ресурси; 

- Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно; 

- Осигурява по-ефективно управление на складовите наличности; 

- Предотвратява възможностите за доставка и изписване на грешни продукти и 

продажбата на продукти, които не са в наличност; 

- Мощен инструмент за анализ ефективността на отделните мобилни търговски 

представители; 

- Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни 
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устройства с вграден GPS приемник; 

- Оптимизация на маршрутите на операторите и адекватно разпределение на 

заетостта; 

- Повишаване удовлетвореността на клиентите и партньорите от модерното и 

бързо обслужване. 

Приложени са разпечатки от Google Maps, които потвърждават времетраенето на 

маршрутите от началните до крайните точки, посочени от участника в горепосочените таблици.  

След като разгледа представените от участника разяснения и приложените към тях 

документи, с които се предлага извършване на доставките и отстраняване на несъответствията / 

замяна на несъответстващи продукти в рамките на 1 час, съгласно разписания график, в 

комисията се породи съмнение относно съответствие на предложената организация с 

нормативните изисквания в областта на производството/търговията съхранението и транспорта 

на храни и съответно на изискванията на възложителя в тази връзка, посочени в 

документацията за участие. 

Съмненията на комисията са породени с оглед следните обстоятелства:  

В предмета на обособената позиция са включени доставки на различни видове пресни 

плодове и зеленчуци, които ще се съхраняват в автомобилите в рамките на минимум около 15 ч. 

и 30 мин. от денонощието, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин., в които 

автомобилите са на територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 

часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 

товарене, разтоварване и др. съпътстващи дейности или постоянно да се съхраняват в 

превозните средства до евентуалното им заявяване. Съгласно условията на обществената 

поръчка възложителят  заявява видове и количества от даден продукт според възникналата 

необходимост, което означава, че даден продукт може да не бъде заявен изобщо в рамките на 

един месец, но той ще е наличен в автомобила всеки работен ден. Като се има предвид 

спецификата на поръчката, а именно доставки на хранителни продукти за детска кухня, 

детските градини, както и за социалните  домове в общината,  в комисията се поражда съмнение 

относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните изисквания 

в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, а именно: - допустимо ли е 

хранителните продукти да бъдат съхранявани минимум около две трети от денонощието извън 

складовата база /в автомобилите/, без това да се отрази на качествата им?; - допустимо ли е 

даден хранителен продукт да бъде натоварен в превозното средство и ако не бъде поръчан в 

този ден вечерта да се прибере отново в складовата база /или да се съхрани в автомобила до 

следващия ден, участникът не е уточнил предвижданията си как ще съхранява  видовете и 

количествата непоръчани продукти/; - може ли един автомобил да осигури условия за 

правилното съхранение на цялата гама продукти, включени в предмета на поръчката в рамките 

на минимум 15-16 ч. от денонощието, с оглед разнообразието им и съответно различните 

изисквания за температурата и другите условия за съхранението им?     

Предвид гореизложеното, комисията счита, че е налице необходимост от извършване на 

проверка по заявените от участника данни,  чрез изискване на информация от друг орган, а 

именно от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, относно   съответствие на 

предложената организация с нормативните изисквания в областта на производството/ 

търговията съхранението и транспорта на храни. 
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1.4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

 

1.4.1. 

 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

 

 

След като на предходното заседание беше установено, че всеки от оферираните от участника 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, срокове, както следва: -  срок за извършване на всяка 
от заявените от възложителя доставки  и срок за отстраняване на несъответствия /извършване 
на замяна на несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ е изключително 

кратък, в комисията бе породено съмнение за възможността за реално изпълнение. На 
основание чл.104, ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.13 от ППЗОП и т. 14 от  Раздел VII - Разглеждане, 
оценка и класиране на офертите от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 
процедурата, представляващи Приложение № 2, неразделна част от документацията за 
обществена поръчка, комисията с писмо изх. № ДЛ 010302/06.11.2017 г., изиска в срок от 5 

/пет/ работни дни от получаване на искането, участникът да представи разяснения и/или 

допълнителни доказателства за следните данни, посочени в офертата му: 
1. Предложен срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки  до 1 

/словом един/ час, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 
2. Предложен срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи Продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 /словом един/ час, 
считани от датата и часа на подписване на съответния протокол за несъответствие, респ. от 
издаване на протокола от анализа на оторизирания орган съгласно клаузите на проекта на 
договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
Писмото е получено на 07.11.2017 г., което обстоятелство е удостоверено с обратна разписка. 
Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ010302-

001/13.11.2017г. се установи, че са постъпили разяснения по оферираните срокове. 
 

Описание предвижданията на участника: 

Предложението по отношение на „срок за доставка“ и „срок за отстраняване на 

несъответствия“ е направено след задълбочен анализ на указанията за участие в 

процедурата, по конкретно информацията отнасяща се за сроковете, както и методиката за 

оценка. Видно от нея, Възложителя е определил доста голяма тежест на показателите, а 

именно: 

Срок за изпълнение на заявената доставка (01) - 20% от комплексната оценка; 

Срок за отстраняване на несъответствия (02) -10% от комплексната оценка; 

Изхождайки от посочената тежест на всеки показател, следва че срокът за доставка 

и отстраняване на несъответствия е важен за Възложителя! 

В забележка Важно на т.4 и т.5 от Техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката - Приложение №1 от утвърдената документация е указан начина за посочване на 

съответния срок. 

Важно: Срокът за извършване на всяка заявена от възложителя заявка/за отстраняване на 

несъответствия се оферира от всеки участник в мерна единица час, цяло число, но е не повече 

от 120 часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка/ подписване 

на съответния протокол за несъответствие. 

По пътя на логиката се извежда, че минималният възможен за офериране срок за 

доставка и за отстраняване на несъответствията е един час. При внимателен анализ и 

съпоставка на двата основни и важни за участието показатели: - минималния възможен срок 

и тежестта на всеки един за общата оценка в процедурата, търговският и транспортният 

отдел на фирмата са определи най-подходящия начин, чрез който да се подсигури доставка в 

рамките на един час. 
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Счита се, че най - подходящо е така нареченото мобилно представителство. 

Иновативен начин за доставка, който вече от една година се прилага на територията на 

други общини, с които дружеството работи. 

Дружеството е предвидило за изпълнение на поръчката 14 /четиринадесет/ 

специализирани транспортни средства. Същите ще бъдат на територията на община 

Смолян от 06:30 ч. до 17:00 часа всеки работен ден, включително и събота, тъй като сред 

обектите има социални заведения, чиято дейност е ежедневна. За да се покрият нуждите на 

възложителя в максимален обем ще се подсигури нужното и в съботния ден. 

Предвидено е транспортните средства да са натоварени с целия асортимент 

хранителни продукти, част от техническата спецификация по обособена позиция №4 - мляко 

и млечни продукти. Броят на автомобилите е съобразен с броя на обектите на територията 

на Община Смолян. По отношение на количествата, е изтъкнато, че 14 транспортни 

средства, с допустима максимална маса от 3,500 тона всяко ще покрият нуждите на доста 

повече обекти от изброените в документацията детски и социални заведения. Всяко 

транспортно средство разполага с шофьор и търговски представител, както и определен 

обект, за който отговаря. Някои от обектите са буквално на 500 метра отстояние един от 

друг. Те ще се покриват от един мобилен екип. Това са ДГ Славейче и ДГ Родопчанче. И двете 

се намират в кв. Райково на около 4 мин път една от друга. И ДГ Слънце и ДГ Синчец, които 

са разположени в ж.к. Нов Център, също на разстояние 3-4 мин една от друга. Може да се 

направи оптимизация на маршрутите, но подобно решение ще е възможно единствено при 

стартиране на доставки и преценка на реалната ситуация. 

Извършването на доставки се организира по следния начин: 

- Приемане на заявката от дежурен оператор на фирмата; 

- Препращане на заявката по електронен път към съответния търговски представител, 

като съобщението съдържа информация за обекта направил поръчката, 

номенклатурата на поръчаните хранителни продукти и техните количества; 

- Търговския представител веднага уведомява Възложителя, съответно отговорното за 

обекта лице за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да 

вземе необходимите мерки за прибирането и складирането й. 

- Предвижване на специализираното превозно средство до конкретния обект и 

извършване на доставката. Всяко транспортно средство ще бъде позиционирано в 

близост до своя обект, съответно времето за доставка / отстраняване на 

несъответствия категорично ще се побере в рамките на един час, съгласно 

оферираното. 

Транспортните средства са оборудвани с мобилни устройства със софтуер за мобилна 

търговия и обработка на поръчките на място. Този начин на работа има много предимства: 

- Съкращаване на времето за обработка на всяка операция; 

- Минимизира възможностите за грешки;  

- Спестява финансови и човешки ресурси; 

- Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно; 

- Осигурява по-ефективно управление на складовите наличности;  

- Предотвратява възможностите за доставка и изписване на грешни продукти и 

продажбата на продукти, които не са в наличност;  

- Мощен инструмент за анализ ефективността на отделните мобилни търговски 

представители; 

- Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни 

устройства с вграден GPS приемник;  

- Оптимизация на маршрутите на операторите и адекватно разпределение на 

заетостта; 
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- Повишаване удовлетвореността на клиентите и партньорите от модерното и бързо 

обслужване. 

Реално, доставките се свеждат до телефонно обаждане за пренасочване на специализирано 

транспортно средство /разполагащо с необходимите като количество и качество продукти, 

за да се извърши доставката на заявените стоки/, което се намира на територията на 

общината до съответния обект, а не след като се получи информацията тепърва да се 

организира подготовка на стоката и транспортиране. Изразява се пълна увереност, че 

предложеният срок за доставка и срок за отстраняване на несъответствия в рамките на 1 

/един/ час е коректен и съставен изцяло предвид възможностите, с които разполага 

дружеството. 

Приложени са разпечатки от Google Maps, които потвърждават времетраенето на 

маршрутите от ДГ Славейче до ДГ Родопчанче и от ДГ Слънце до ДГ Синчец.  

 

След като разгледа представените от участника разяснения и приложените към тях 

документи, с които се предлага извършване на доставките и отстраняване на несъответствията / 

замяна на несъответстващи продукти в рамките на 1 час, съгласно разписания график, в 

комисията се породи съмнение относно съответствие на предложената организация с 

нормативните изисквания в областта на производството/ търговията, съхранението и 

транспорта на храни и съответно на изискванията на възложителя в тази връзка, посочени в 

документацията за участие. 

Съмненията на комисията са породени с оглед следните обстоятелства:  

В предмета на обособената позиция са включени доставки на различни видове мляко и 

млечни продукти, които ще се съхраняват в автомобилите в рамките на минимум около 15 ч. и 

30 мин. от денонощието, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин., в които 

автомобилите са на територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 

часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 

товарене, разтоварване и др. съпътстващи дейности или постоянно да се съхраняват в 

превозните средства до евентуалното им заявяване. Съгласно условията на обществената 
поръчка възложителят  заявява видове и количества от даден продукт според възникналата 

необходимост, което означава, че даден продукт може да не бъде заявен изобщо в рамките на 

един месец, но той ще е наличен в автомобила всеки работен ден. Като се има предвид 

спецификата на поръчката, а именно доставки на хранителни продукти за детска кухня, 

детските градини, както и за социалните  домове в общината,  в комисията се поражда съмнение 

относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните изисквания 

в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, а именно: - допустимо ли е 

хранителните продукти да бъдат съхранявани минимум около две трети от денонощието извън 

складовата база /в автомобилите/, без това да се отрази на качествата им?; - допустимо ли е 

даден хранителен продукт да бъде натоварен в превозното средство и ако не бъде поръчан в 

този ден вечерта да се прибере отново в складовата база /или да се съхрани в автомобила до 

следващия ден, участникът не е уточнил предвижданията си как ще съхранява  видовете и 

количествата непоръчани продукти/; - може ли един автомобил да осигури условия за 

правилното съхранение на цялата гама продукти, включени в предмета на поръчката в рамките 

на минимум 15-16 ч. от денонощието, с оглед разнообразието им и съответно различните 

изисквания за температурата и другите условия за съхранението им?     

Предвид гореизложеното, комисията счита, че е налице необходимост от извършване на 
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проверка по заявените от участника данни,  чрез изискване на информация от друг орган, а 

именно от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян, относно   съответствие на 

предложената организация с нормативните изисквания в областта на производството/ 

търговията съхранението и транспорта на храни. 

 

2. Водена от горните констатации и с оглед законосъобразното провеждане на 
процедурата, комисията единодушно  

РЕШИ: 
 

I. По отношение на заявените от участниците данни следва да бъде извършена проверка, 
чрез изискване на информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на 
храните – Смолян, относно съответствие на предложената организация от участниците с 
нормативните изисквания в областта на производството/търговията съхранението и транспорта 
на храни, като възлага на председателя на комисията да изпрати искането до ОДБХ – Смолян.  

 II. Комисията преустанови дейността си по разглеждане на представените от 
участниците разяснения и/или допълнителни доказателства до получаване на информацията от 
друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 

 

 

Комисията продължи своята работа на 27.11.2017 г. на закрито заседание в състав, както 
следва: 
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. 

 

След като констатира, че в деловодството е постъпило писмо с вх. № ДЛ010848-

002/27.11.2017 г. от Директора на ОДБХ Смолян, с което се предоставя исканата информация, 
комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане представените разяснения и/или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертите на участниците и получената 
информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Смолян, както следва: 
 

1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

1.1.  

,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

 

 

Комисията разгледа получените разяснения и документи от участника и получената 

информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Смолян, относно   съответствие на предложената организация с нормативните изисквания в 

областта на производството/ съхранението и транспорта на храни и след задълбочен и 

внимателен анализ на постъпилата информация констатира следното: 

 

Във встъпителната част на разясненията си участникът е изложил като мотив за 
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предлаганите срокове факта, че те са част от общата оценка и носят значителен брой точки и 

съответно предвижданията си как да получи възможно най-добрата обща оценка при 

конкуренцията си с останалите участници. Видно от документацията за обществената поръчка 

възложителят е предоставил възможност на всеки участник сам да определи параметрите на 

предложението си, като е предвиден достатъчен времеви период – до 120 часа, в рамките на 

който всеки участник след преценка на всички относими обстоятелства и според 

възможностите си следва да предложи Срок за изпълнение на заявена доставка и Срок за 

отстраняване на несъответствия, с които се ангажира и в рамките на които може да изпълнява 

задълженията си по договора. В т.4 и т.5 от Техническата спецификация, представляваща 

приложение №1 към документацията за обществената поръчка, възложителят е акцентирал и 

насочил вниманието на участниците, че при офериране на срока за доставка и срока за 

отстраняване на несъответствия, следва да се отчете броя и местоположението на всички 

обекти, включени в предмета на настоящата поръчка, като в оферираните срокове, участникът 

следва да е способен да извърши доставка/замяна до всеки обект и носи отговорност при 

неспазване на оферираните срокове дори когато заявките са пуснати едновременно от повече от 

един обект. Предоставена е възможност на всеки участник сам да формира предложението си, 

като водещото обстоятелство при формирането му би следвало да е - предложението да е 

реалистично, да отговаря на нормативните изисквания и на предварително обявените условия, а 

не получаването на максималния брой точки. Нещо повече на етап изготвяне на оферта всеки 

участник би следвало да обмисли единствено собственото си предложение, да прецени 

възможностите си /ресурси, организация и т.н./ и да отправи предложение, което може да 

изпълни. На този етап той няма информация, ще има ли и други оферти, каква е тяхната 

организация, какви са ресурсите им, къде се намират базите им и т.н., т.е всеки участник 

предлага, това, което може да изпълни, а поставянето на съответния брой точки е задължение 

на комисията, която оценя постъпилите оферти. Действително в настоящата процедура е избран 

критерий „оптимално съотношение качество/цена”, включващ показателите - Цена за 

изпълнение на поръчката (О1); Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за 

отстраняване на несъответствия (О3), но преди да се стигне до оценка на дадено предложение, 

комисията трябва да е проверила и установила неговото съответствие с предварително 

обявените условия. Предвид гореизложеното, комисията счита, че същественото в случая е дали 

предложената концепция за изпълнение отговаря на нормативните и съответно на изискванията 

на възложителя, а не мотивът, който е подтикнал участникът да предложи нереалистични 

срокове, с оглед местоположението на складовата му база и обектите, до които следва да се 

доставят продуктите.  

Изразено е мнение, че два автомобила са напълно достатъчни, както и, че на база опита 

на участника е почти невъзможно да се получат заявки в един и същи момент от повече от два 

обекта, но за по-голяма сигурност е представен график за доставка, включващ пет автомобила, с 

които евентуално ще се започне изпълнението, а на по-късен етап – „в движение“, както сочи 

участникът ще се развиват или оптимизират нещата. Представения график по същество 

представлява времето за предвижване между посочените начална и крайна точка от 5 

автомобила, като 2 от тях са декларирани в ЕЕДОП, като собствени, притежаващи 

удостоверения за превоз на храни /каквото е било и минималното изискване на възложителя/, 

но за  останалите 3 автомобила липсват данни относно собствеността или основанието на което 

ще се ползват от участника, както и данни относно наличие или липса на удостоверения за 
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превоз на храни. Към настоящите разяснения не са изложени твърдения и/или приложени 

документи в този смисъл, като комисията счита, че с декларираните в ЕЕДОП 2 автомобила 

участникът е покрил формално минималните изисквания на възложителя за допустимост, а 

посочването на допълнителни автомобили на  този етап от процедурата, само оставят 

впечатлението, че при изготвяне на офертата си и формиране на предложените срокове от по 1 

час, участникът не е имал ясни и категорични виждания как и чрез използването на кои ресурси 

ще изпълни задълженията си, с които се ангажира. Дори и с настоящите разяснения не се 

излагат категорични предвиждания относно техническа обезпеченост, осигуряваща изпълнение 

в рамките на оферираните срокове, а именно: - счита се че 2 автомобила са достатъчни, но  не 

се предлага схема за изпълнение от тях; представен е график за движение на 5 автомобила, но 

за 3 от тях не е ясно отговарят ли на нормативните изисквания за превоз на хранителните 

продукти, предмет на обособената позиция, чия собственост са и ще бъдат ли на разположение 

на участника за срока на договора и накрая се заявява, че ще се започне по описаната схема с 

пет автомобила, а  „в движение“ ще се „развиват или оптимизират нещата“, т.е. към настоящия 

момент самият участник все още не е наясно дали предвижданите ресурси и предложената 

схема ще са достатъчни, а целта на исканата информация е той да даде разяснения на комисията 

по заявените от него данни, как са формирани предложените срокове от по 1 час, какви са били 

предвижданията му и съответно, че те са достатъчни и обосновават реално изпълнение в 

посочените срокове, като по този начин се разсеят възникналите съмнения.   

Дори да се приеме, че участникът действително ще разполага с 5 автомобила и че те 

притежават удостоверения за превоз на видовете храни, предмет на настоящата позиция, то 

следва да се обърне внимание на предложения начин за изпълнение на доставката/замяната 

относно съответствието им с нормативните изисквания и съответно изискванията на 

възложителя по настоящата обществена поръчка.  

По същество предложената организация се състои от следните предвиждания: - Цялата 

гама хранителни продукти се зареждат в 5 автомобила и всички хранителни продукти, 

шофьорът и още по един служител – търговски представител стоят в транспортните средства 

всеки работен ден от 06,00 ч. до 17,00 ч. на територията на община Смолян. Не са посочени 

конкретните места, на които ще стоят автомобилите, но се предполага, че всяко от тях ще е 

разположено в близост до обекта или обектите, които е предвидено да обслужва. Липсват 

предвиждания и за количествата продукти от всеки вид, които ще се зареждат в автомобилите, 

дали ще са достатъчни да покрият нуждите на всички обекти при едновременна заявка на един 

и същи артикул от повече обекти, липсват предвиждания и как би се преодолял този недостиг за 

1 час, при положение, че складовата база е в град Пловдив и е обективно невъзможно да 

пристигне от там за 1 час. Но дори да се предположи, че ще се зареждат големи количества от 

всички артикули и те ще бъдат достатъчни за всички обекти, то възниква въпросът ако при 

едновременна заявка се установи, че даден наличен в автомобилите артикул не отговаря на 

изискванията на възложителя или на нормативни актове или има остатъчен срок на годност към 

момента на доставката по-малък от 80%, как ще се осъществи замяната, като не може да се 

стигне за 1 час от складовата база до обектите. Участникът е посочил, че впоследствие ще 

изготви „траен график“ за видовете и количествата, които ще се зареждат ежедневно на база 

заявките в рамките на 1 месец, ще направи предвиждане на най-често зарежданите артикули и 

няма да се налага всеки ден да зарежда всички автомобили в пълен обем. Тук отново остава 

въпросът, в случай че обектите заявят продукт, който по преценка на участника не е наличен в 



                                       

19 

автомобилите като вид или количество, как ще се достави от складовата база за 1 час. На 

следващо място организацията по доставката е предвидена по следния начин – приемане на 

дадена заявка от дежурен оператор, препращане към съответния търговски представител, 

същият уведомява съответния обект за часа на планираното пристигане, придвижване на 

превозното средство до конкретния обект и извършване на доставката съгласно описания в 

табличен вид график.  

Следва да отбележим, че с представените разяснения участникът не е описал конкретни 

предвиждания за предложения срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна 

на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са 

единствено действия по доставка и съгласно тях ще се извърши и замяната, но действията по 

замяна са специфични и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, 

че те не достигат или не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 

час, при положение, че е обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до 

който и да е обект за по-малко от 2 часа.  
При първоначалния преглед на предложената организация у комисията се породи 

съмнение относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните 
изисквания в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, поради което 

извърши проверка по заявените от участника данни, като в тази връзка изиска информация от 
друг орган - Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. Участникът предвижда да 
съхранява цялата гама продукти, включени в предмета на настоящата обособена позиция извън 

регистрирания съгласно чл. 12 от ЗХ обект за период около две трети от денонощието всеки 

работен ден, а именно  от 06,00 ч. до 17,00 ч. – 11 часа, в които автомобилите са на територията 
на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 часа, необходими за придвижване 
от и до складовата база и извършване на съответните товарене, разтоварване и др. съпътстващи 

дейности.  След като престои даден продукт 16 часа извън регистрирания обект и не бъде 
поръчан, той се връща отново в складовата база за 8 часа и се товари отново на следващия ден. 

Всъщност участникът не е посочил изрично какво се случва с продуктите преди 06,00 ч. и след 

17,00 ч., като съществуват 2 варианта единият е ежедневно да се товарят и разтоварват в обекта, 
а другият е да се съхраняват постоянно в автомобилите докато евентуално не бъдат заявени, но 
в контекста на изложеното от участника би могло да се изведе предвиждане за първия вариант, 
тъй като се споменава за ежедневно „зареждане на всички автомобили в пълен обем“. 

Независимо обаче от варианта, който ще избере и приложи, остава безспорен фактът, че 
участникът възнамерява да доставя продукти, съхранявани извън регистрирания по чл.12 от ЗХ 

обект минимум по 16 часа на денонощие. Липсват както твърдения, така и каквито и да е 
доказателства, приложени към разясненията на участника, от които да може да се обоснове 
законова допустимост на избрания метод за доставка. Относно търговията с храни в т. 60 на § 1 

от ДР на ЗХ е дадено легално определение на понятието, а именно: Търговия е процес на внос, 
износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на 
храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни 

мостри от храни, а съгласно чл. 12 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се 
извършва само в обекти, регистрирани по реда на този закон. В този смисъл е изразено 

становище от ОДБХ- Смолян, че съхранението и транспортирането са два отделни 

самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни. Законодателството ни не 
познава и не борави с понятието „мобилно представителство“, като по отношение на 
съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно обектите, в 
които се извършва същото и по никакъв начин ОДБХ не би могла да се ангажира със становище 
дали мобилни средства отговарят на тези изисквания с оглед изрично въведената норма на 
закона, че превозните средства се регистрират с цел транспортиране на храните. 
Законодателят не е въвел възможност за извършване на друг вид регистрация на превозни 

средства, нито в тази връзка при извършването на регистрацията се обследват обстоятелствата, 
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свързани със съхранението на храните.  
Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните изисквания, като в 

техническата спецификация и проекта на договор са изброени неизчерпателно нормативните 
актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на поръчката. В съответствие с тях са 
и поставените изисквания за наличие на 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, 
както и изискването участникът да разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни 

превозни средства за превоз на хранителни продукти. Всеки участник, който е допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение е удостоверил, че покрива тези минимални 

изисквания, като  изискването за автомобилите е във връзка единствено с превоза на 
продуктите от складовата база до съответния обект и този процес като времетраене следва да е 
включен в оферирания срок за доставка/замяна, в случая до 1 час, а престоя на хранителните 
продукти извън регистрирания обект за времето, което не е необходимо за транспорт /в случая 
около 13 ч и 30 мин./ е в противоречие с нормативните изисквания. Както сочи в отговора си и 

ОДБХ-Смолян, превозните средства се регистрират с цел единствено транспортиране на 
храните, липсва законова възможност за регистрация на автомобил за друг вид дейност: 
например – „регистрация на автомобил за съхранение на храни извън складова база“, „мобилно 
представителство“ или „търговия от превозно средство“, както и да се нарече предлагания 
иновативен метод за доставка, предложен от участника, то същият е в противоречие с 
нормативните изисквания и няма законова възможност участникът да спази законодателството 
в областта на производството и търговията с храни, предлагайки да използва превозните 
средства за цели различни от транспорт /придвижване от началната до крайната точка/, каквото 

е предназначението им и дейността, за която притежават разрешение. Относно начина на 
съхранението на храните законодателят е въвел множество изисквания, а съгласно чл. 12 от ЗХ 

производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда 

на закона, които: - отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, 
определени с нормативен акт; имат разработена технологична документация за групите храни, 

които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, 

разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; имат въведени: -а) 
добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и 

критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато 

цялостното внедряване на системата е неприложимо; - б) система за управление на 
безопасността на храните. 
Съгласно чл. 21 и 21а от Закона за храните търговците са длъжни да предлагат на 
потребителите храните в същото добро състояние, в което са ги получили и са разписани 

правила във връзка с осигуряване на възможност за проследяване на храните на всички етапи на 
производство, преработка и дистрибуция.  
Относно съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно 

обектите, в които ще се извършва същото и за да получи регистрация даден обект, 
компетентния орган изследва съответствието му с изискванията след което се произнася. Както 

сочи и ОДБХ-Смолян по отношение на превозните средства не се обследват обстоятелства 
свързани със съхранение на храни, липсва законова възможност за подобна регистрация и 

съответно предлаганото съхранение на храни извън регистриран обект в автомобил на 
територията на друга община в очакване на евентуална поръчка представлява използване на 
превозните средства в противоречие с издаденото разрешение за превоз. За предлаганият метод 

не е удостоверено да покрива нормативните изисквания, не става ясно как ще се запазят 
храните в добро състояние извън обекта, как ще се проследяват на всеки етап, кои са 
въведените добри практики, система за анализ на опасностите и критични контролни точки или 

процедури, след престой от около 16 часа извън регистриран обект, при неизвестни условия за 
съхранение, непоръчаните продукти дали ще са запазени в същото  добро състояние, в което са 
получени и как това се вписва във въведените добри практики за търговия с храни и система за 
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управление на безопасността на храните.   
Освен в закона за храните съществуват и множество подзаконови нормативни актове, 

в които подробно са разписани специфичните изисквания в дадена област и които също следва 
да се спазват. Например в Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания 
за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти са 
разписани условията и срокове за съхраняване на различни групи храни включително - месо 

мляно (кайма), кебапчета и кюфтета, различни видове месо, риба и др. Определение на 
понятието бързоразвалящи се продукти е дадено в чл. 2. ал.1, съгласно който - Особено 

бързоразвалящи се хранителни продукти са тези, в които при неправилно съхраняване се 
създават условия за размножаване на микроорганизми и настъпване на биохимични промени, 

които могат да доведат до развалянето им и до възникването на хранителни заболявания на 
лица, които са ги консумирали. Съгласно чл. 7 от същата наредба  съхраняване, продаване и 

използуване на особено бързоразвалящи се хранителни продукти се допускат само в 

складовете, магазините и заведенията за обществено хранене, в които са създадени 

необходимите условия съгласно съответните стандартизационни документи и хигиенните и 

ветеринарно-санитарните норми и изисквания. Предвижданията на участника за съхранение в 
автомобил са изцяло в противоречие с посоченото изискване, местата на които могат да се 
съхраняват тези продукти са изчерпателно изброени и превозно средство не е сред тях. 

Изискването за транспортирането им е разписано в чл. 6 от същата наредба, но участникът не 
предвижда да транспортира продукта от склада до съответния обект, след като е поръчан /в 
този случай оферирания срок за доставка би следвало да е минимум 3 часа/, а да съхранява 
продуктите в автомобилите на територията на община Смолян в очакване на евентуална заявка 
и ако не се заяви даден продукт той ще се върне в склада след неправилно съхранение от около 
16 ч. и на следващия ден същият продукт ще бъде натоварен и позициониран на територията на 
община Смолян в очакване на евентуална заявка за още 16 часа или да попадне при друг 
потребител, след неправилното му съхранение, което е недопустимо.   

В чл.2. ал. 2 - 5 от наредбата е посочено също, че особено бързоразвалящите се 
хранителни продукти се съхраняват при хладилни условия в срок до 72 часа от произвеждането 

им. В този срок се включват: времето за съхраняването им в производственото предприятие, за 
транспортирането им, за съхраняването им в складовата мрежа, в магазините за търговия с 

хранителни продукти или в заведенията за обществено хранене до получаването им от 
консуматора. Тук отново законодателя е посочил конкретно местата, на които могат да се 
съхраняват продуктите в рамките на тези 72 ч., като възможност за съхранение в автомобил е 
недопустим.  Въведена е и изричната забрана в един хладилник да се съхраняват хранителни 

продукти, които могат взаимно да си оказват отрицателно влияние (предаване на миризма, 
замърсяване и др.). Според предвижданията  на участника всички автомобили ще бъдат 
заредени с цялата гама хранителни продукти, а цялата гама е доста разнообразна включва 
различни видове месо, риба, колбаси и т.н., условията за съхранение са различни и дори 

взаимоизключващи се, при което един автомобил не може да осигури спазване на 
горепосочените изисквания за съхранение в различни хладилници и за предписаните различни 

температурни граници и условия за съхранение за различните продукти.  

Предвижданията на участника да използва МПС като мобилни обекти за търговия с 
храни на територията на Община Смолян е в противоречие с нормативните изисквания 
разписани в Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, с която се определят 
хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни. Съгласно чл. 9, ал. 1 

от тази наредба - Обектите за производство и търговия с храни се изграждат при спазване на 
изискванията, определени в Закона за устройство на територията, а прилежащите им терени се 
поддържат чисти и в добро състояние. В наредбата са разписани още изискванията свързани с 
вентилационните инсталации в обектите, шумовите нива на технологичното оборудване в тях, 

действия при извънредни обстоятелства, водещи до прекъсване на питейно-битовото 
водоснабдяване и/или влошаване качеството на подаваната вода, използвана в обектите и т.н., 

които изисквания са неприложими по отношение на МПС и участникът няма как да спази 

разпоредбите и на този нормативен акт.   
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От гореизложеното е видно, че предложението на участника не отговаря на 
нормативните изисквания и съответно на изискванията на възложителя, предвижданията за 
доставка/замяна в рамките на 1 час са за доставка на продукти съхранявани при неизвестни 

условия на неопределено място и за неопределено време  в автомобил, а не в регистриран обект 
съгласно ЗХ, което обезсмисля поставеното изискване на възложителя за наличието на такъв. 
Изискването на възложителя за наличие на регистриран обект не е случайно, същото е 
съобразено със спецификата на предмета на поръчката и законодателството в областта на 
търговията с храни, която не допуска извършването търговия с храни на други места, извън 

изчерпателно изброените обекти. Транспортните средства на практика ще се ползват като 

складови бази на територията на Община Смолян, а не за превоз, каквото е  предназначението 

им и разрешената им от компетентните органи дейност. Съгласно нормативните изисквания и 

разясненията дадени от ОДБХ – Смолян, транспорта и съхранението на храни са два отделни 

самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни, за всеки от тях са разписани 

различни, конкретни изисквания, които следва да се покрият, за да се получи разрешение за 
извършване на конкретната дейност. Не са изложени твърдения и не са представени документи 

от участника, удостоверяващи, че декларираните автомобили притежават регистрация или 

някакво разрешение да се използват като складова база. Това, че притежават разрешение за 
транспорт на храни в никакъв случай не означава, че представляват обект за търговия с храни. 

По отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания 
относно обектите, в които се извършва, тези изисквания не се обследват по отношение на 
автомобилите, законодателството ни не допуска подобна възможност, поради което 

предложеното съхранение на цялата гама продукти в автомобилите, всеки работен ден е в 
противоречие със  законодателството ни в областта на производството и търговията с храни.  

 От друга страна предлаганата концепция за изпълнение противоречи на националното ни 

трудово законодателство. Предвижданията на участника са във всяко транспортно средство 

освен шофьор да има и още един служител – търговски представител, които ще бъдат на 
територията на община Смолян от 06:00ч. до 17:00 ч. всеки работен ден – 11 часа и поне още 
около 5 часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 
съпътстващи дейности, т.е. работното време на шофьорите и търговските представители в петте 
автомобила е около 16 часа на ден – всеки работен ден. Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на 
труда нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а съгласно чл. 

136, ал. 4 от КТ- нормалната продължителност на работното време по предходните алинеи не 
може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс. Участникът не 
е посочил предвиждания и не е представил данни за подобно удължаване в съответствие с 
Кодекса на труда. Дори да се предвижда удължаване на работното време от работодателят през 
едни работни дни и компенсиране чрез съответното му намаляване през други по смисъла на 
чл. 136а от КТ, то продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. 
Не са посочени и предвиждания за работа на смени или сумирано изчисляване на работното 
време съгласно чл. 142 от КТ, но и при това положение максималната продължителност на 
работна смяна може да бъде до 12 часа.  

Друго обстоятелство, което сочи участникът е, че ще се подсигури възможно най-добрия начин 

на работа, чрез следните внедрени системи ISO: 

- система за управление на качеството ISO 9001:2015; 

- система за управление на безопасност на храните ISO 22000:2005; 

- система за управление на околната среда ISO 14001:2004; 

- система за управление на здраве и безопасност при работа - ISO 18001:2007; 

Твърдението за наличие на посочените внедрени системи е голословно и за комисията по 

никакъв начин не става ясно относими и приложими ли са те към описаната организация за 
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изпълнение, не са представени копия на сертификати, удостоверения, разписани процедури, 

политики или какъвто и да е документ, удостоверяващ реда и начина за извършване на доставки 

на храни, съхранявани извън складовата база при неизвестни условия. Не става ясно как 
предложената концепция се вписва в цитираните сертификации, тъй като при всички 

обстоятелства внедрените системи не могат да бъдат в противоречие със законовите и 

подзаконовите нормативни актове, които не допускат съхранение на храни извън регистриран 

по чл.12 от ЗХ обект, регистрация на автомобил като складова база или 16 часов работен ден.   

Отделно от това, участникът е посочил, че  с представянето на гаранция за изпълнение 
интересите на възложителя ще бъдат защитени със сумата от 11 090,51 лв. Гаранцията за 
изпълнение в настоящата обществена поръчка, посочена от възложителя в документацията е в 
размер на 2 % (две на сто)  от прогнозната стойност на договора за всяка обособена позиция. В 

съответствие с чл. 112, ал. 4 от ЗОП, стойността на договора по съответната обособена позиция 
ще е тази, която е предложена от участника определен за изпълнител и съответно гаранцията за 
изпълнение ще бъде 2% /две на сто/ от тази сума. В случая участникът е посочил конкретна 
сума, която ще представлява гаранцията му за изпълнение и след като е известно, че това са 2% 

от предлаганата цена, то лесно би могло да се пресметне какво е ценовото предложение на 
участника. 
Съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовите 
предложения на участниците следва да бъдат представени в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 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.  Предоставяйки информация колко са 2% от 
предлаганата цена, участникът оповестява ценовото си предложение преди евентуалното му 
отваряне на публичното заседание по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, което обстоятелство е в 
противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и обявените условия на възложителя по 
настоящата обществена поръчка.   

Посочените обстоятелства обосновават извод, че участникът е предложил Срок за 
изпълнение на заявена доставка – до 1 час и Срок за отстраняване на несъответствия– до 1 час с 
цел получаване на максимален брой точки по тези показатели за оценка, но за постигането им е 
предвидил организация, която е в противоречие със законодателството ни в областта на 
производството, търговията съхранението и транспорта на храни, както и с трудовото 

законодателство. Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните 
изисквания, като в техническата спецификация и проекта на договор са изброени 

неизчерпателно нормативните актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на 
поръчката. Видно от гореизложеното за постигане на оферираните срокове, предложението за 
изпълнение на поръчката е планирано по начин, който е недопустим съгласно следните 
нормативни актове, посочени от възложителя в техническата спецификация и проекта на 
договор: - Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба № 

16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на 
особено бързоразвалящите се хранителни продукти, както и на Кодекса на труда. Отделно от 
това участникът не е описал конкретни предвиждания за предложения срок за отстраняване на 
несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на 
доставката/ до 1 час. Описани са единствено действия по доставка и съгласно тях ще се 
извърши и замяната с продукти налични в автомобилите, но действията по замяна са 
специфични и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, че те не 
достигат или не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 час, при 

положение, че е обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до който и 

да е обект за по-малко от 2 часа. Наред с това участникът е посочил конкретна сума, която ще 
представлява гаранцията му за изпълнение и след като е известно, че това са 2% от 



                                       

24 

предлаганата цена, то лесно би могло да се пресметне какво е ценовото предложение на 
участника. Предоставяйки информация колко са 2% от предлаганата цена, участникът 
оповестява ценовото си предложение преди евентуалното му отваряне на публичното заседание 
по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, което обстоятелство е в противоречие с разпоредбите на ЗОП, 

ППЗОП и обявените условия на възложителя по настоящата обществена поръчка. 
Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за 

отстраняване на участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с 
предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 
 

 

 

 

2. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

2.1. „МИРА ФУУД“ ЕООД  

 

 

Комисията разгледа получените разяснения и документи от участника и получената 

информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Смолян, относно   съответствие на предложената организация с нормативните изисквания в 

областта на производството/ съхранението и транспорта на храни и след задълбочен и 

внимателен анализ на постъпилата информация констатира следното: 

Във встъпителната част на разясненията си участникът е изложил като мотив за 

предлаганите срокове факта, че те са част от общата оценка и носят значителен брой точки и 

съответно предвижданията си за схема, която да изолира разстоянието между складовата база  и 

мястото на изпълнение, която да доведе до възможно най-добрата обща оценка при 

конкуренцията си с останалите участници. Видно от документацията за обществената поръчка 

възложителят е предоставил възможност на всеки участник сам да определи параметрите на 

предложението си, като е предвиден достатъчен времеви период – до 120 часа, в рамките на 

който всеки участник след преценка на всички относими обстоятелства и според 

възможностите си следва да предложи Срок за изпълнение на заявена доставка и Срок за 

отстраняване на несъответствия, с които се ангажира и в рамките на които може да изпълнява 

задълженията си по договора. В т.4 и т.5 от Техническата спецификация, представляваща 

приложение №1 към документацията за обществената поръчка, възложителят е акцентирал и 

насочил вниманието на участниците, че при офериране на срока за доставка и срока за 

отстраняване на несъответствия, следва да се отчете броя и местоположението на всички 

обекти, включени в предмета на настоящата поръчка, като в оферираните срокове, участникът 

следва да е способен да извърши доставка/замяна до всеки обект и носи отговорност при 

неспазване на оферираните срокове дори когато заявките са пуснати едновременно от повече от 

един обект. Предоставена е възможност на всеки участник сам да формира предложението си, 

като водещото обстоятелство при формирането му би следвало да е - предложението да е 

реалистично, да отговаря на нормативните изисквания и на предварително обявените условия, а 

не получаването на максималния брой точки. Нещо повече на етап изготвяне на оферта всеки 

участник би следвало да обмисли единствено собственото си предложение, да прецени 
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възможностите си /ресурси, организация и т.н./ и да отправи предложение, което може да 

изпълни. На този етап той няма информация, ще има ли и други оферти, каква е тяхната 

организация, какви са ресурсите им, къде се намират базите им и т.н., т.е всеки участник 

предлага, това, което може да изпълни, а поставянето на съответния брой точки е задължение 

на комисията, която отценя постъпилите оферти. Действително в настоящата процедура е 

избран критерий „оптимално съотношение качество/цена”, включващ показателите - Цена за 

изпълнение на поръчката (О1); Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за 

отстраняване на несъответствия (О3), но преди да се стигне до оценка на дадено предложение, 

комисията трябва да е проверила и установила неговото съответствие с предварително 

обявените условия. Предвид гореизложеното, комисията счита, че същественото в случая е дали 

предложената концепция за изпълнение отговаря на нормативните и съответно на изискванията 

на възложителя, а не мотивът, който е подтикнал участникът да предложи нереалистични 

срокове, с оглед местоположението на складовата му база и обектите, до които следва да се 

доставят продуктите.  

За изпълнението на поръчката са предвидени 6 транспортни средства, от които 2 ще 

бъдат натоварени с асортимента, предвиден за социалните домове, а 4 ще бъдат натоварени с 

равномерни количества от всички 48 продукти, предвидени за детските заведения. Във всяко 

транспортно средство ще има шофьор и търговски представител и ще бъдат позиционирани на 

територията на община Смолян от 6,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.   

Не са посочени конкретните места, на които ще стоят автомобилите, но се предполага, че 

всяко от тях ще е разположено в близост до обекта или обектите, които е предвидено да 

обслужва. Липсват конкретни предвиждания и за количествата продукти от всеки вид, които ще 

се зареждат в автомобилите. По отношение на продуктите за детските заведения е предвидено в 

4 автомобила да бъдат натоварени „равномерни количества от всички 48 продукта, което е 

нелогично с оглед предвиждането първата кола да обслужва 9 обекта, от които - 8 детски 

градини в гр. Смолян и СЗ – Детска кухня, втората кола ще обслужва 1 обект в с. Широка лъка, 

третата кола 1 обект в с. Момчиловци, а четвъртата 2 обекта в с. Смилян и с. Търън. Не става 

ясно какво се има предвид под „равномерни количества“, това би могло да означава както по 2 

броя, така и по 200 броя от даден артикул във всеки автомобил. Освен, че не намира логика в 

предвиждането за зареждане на равномерни количества продукти в автомобилите, с оглед броя 

и капацитета на обектите, които ще обслужва всеки от тях, за комисията не става ясно дали 

продуктите ще са достатъчни да покрият нуждите на всички обекти при едновременна заявка на 

един и същи артикул от повече обекти, липсват предвиждания и как би се преодолял този 

недостиг за 1 час, при положение, че складовата база е в град Пловдив и е обективно 

невъзможно да пристигне от там за 1 час. Възниква и въпросът ако при едновременна заявка се 

установи, че даден наличен в автомобилите артикул не отговаря на изискванията на 

възложителя или на нормативни актове или има остатъчен срок на годност към момента на 

доставката по-малък от 80%, как ще се осъществи замяната, като не може да се стигне за 1 час 

от складовата база до обектите. На следващо място организацията по доставката е предвидена 

по следния начин – приемане на дадена заявка от дежурен оператор, препращане към 

съответния търговски представител, същият уведомява съответния обект за часа на 

планираното пристигане, придвижване на превозното средство до конкретния обект и 

извършване на доставката съгласно описаната схема.  

Следва да отбележим, че с представените разяснения участникът не е описал конкретни 
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предвиждания за предложения срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна 

на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са 

единствено действия по доставка, като в заключение единствено е изразено твърдение, че 

изготвения график позволява да се реагира при заявка или искане за замяна за по-малко от 1 

час. Липсват предвиждания за действия при рекламация, а действията по замяна са специфични 

и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, че те не достигат или 

не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 час, при положение, че е 

обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до който и да е обект за по-

малко от 2 часа.  
При първоначалния преглед на предложената организация у комисията се породи 

съмнение относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните 
изисквания в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, поради което 

извърши проверка по заявените от участника данни, като в тази връзка изиска информация от 
друг орган - Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. Участникът предвижда да 
съхранява цялата гама продукти, включени в предмета на настоящата обособена позиция извън 

регистрирания съгласно чл. 12 от ЗХ обект за период около две трети от денонощието всеки 

работен ден, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин, в които автомобилите са на 
територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 часа, необходими за 
придвижване от и до складовата база и извършване на съответните товарене, разтоварване и др. 

съпътстващи дейности.  След като престои даден продукт 15-16 часа извън регистрирания обект 
и не бъде поръчан, той се връща отново в складовата база за около 8 часа и се товари отново на 
следващия ден. Всъщност участникът не е посочил изрично какво се случва с продуктите преди 

06,30 ч. и след 17,00 ч., като съществуват 2 варианта - единият е ежедневно да се товарят и 

разтоварват в обекта, а другият е да се съхраняват постоянно в автомобилите докато евентуално 
не бъдат заявени, като в контекста на изложеното от участника би могло да се изведе 
предвиждане за втория вариант, тъй като изобщо не се споменава от къде ще зареждат 
автомобилите, дали това ще се случва ежедневно, седмично или месечно не става ясно.  В 

предвижданията на участника регистрираният съгласно чл.12 от ЗХ обект изобщо не се 
споменава, както той сочи - предвидил е схема, която да изолира разстоянието между 
складовата си база и мястото на изпълнение и цялата предложена организация се свежда до 

доставка от автомобилите, които ще се ползват като складова база на територията на Община 
Смолян, вместо регистрирания обект. Независимо обаче от варианта, който ще избере и 

приложи, остава безспорен фактът, че участникът възнамерява да доставя продукти, 

съхранявани извън регистрирания по чл.12 от ЗХ обект минимум по 15-16 часа на денонощие. 
Липсват както твърдения, така и каквито и да е доказателства, приложени към разясненията на 
участника, от които да може да се обоснове законова допустимост на избрания метод за 
доставка. Относно търговията с храни в т. 60 на § 1 от ДР на ЗХ е дадено легално определение 
на понятието, а именно: Търговия е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и 

представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и 

предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни, а съгласно чл. 12 от ЗХ 

производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда 
на този закон. В този смисъл е изразено становище от ОДБХ- Смолян, че съхранението и 

транспортирането са два отделни самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с 
храни. Законодателството ни не познава и не борави с понятието „мобилно представителство“, 

като по отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания 
относно обектите, в които се извършва същото и по никакъв начин ОДБХ не би могла да се 
ангажира със становище дали мобилни средства отговарят на тези изисквания с оглед изрично 

въведената норма на закона, че превозните средства се регистрират с цел транспортиране на 
храните. Законодателят не е въвел възможност за извършване на друг вид регистрация на 
превозни средства, нито в тази връзка при извършването на регистрацията се обследват 
обстоятелствата, свързани със съхранението на храните.  
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Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните изисквания, като в 
техническата спецификация и проекта на договор са изброени неизчерпателно нормативните 
актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на поръчката. В съответствие с тях са 
и поставените изисквания за наличие на 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, 
както и изискването участникът да разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни 

превозни средства за превоз на хранителни продукти. Всеки участник, който е допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение е удостоверил, че покрива тези минимални 

изисквания, като  изискването за автомобилите е във връзка единствено с превоза на 
продуктите от складовата база до съответния обект и този процес като времетраене следва да е 
включен в оферирания срок за доставка/замяна, в случая до 1 час, а престоя на хранителните 
продукти извън регистрирания обект за времето, което не е необходимо за транспорт е в 
противоречие с нормативните изисквания. Както сочи в отговора си и ОДБХ-Смолян, 

превозните средства се регистрират с цел единствено транспортиране на храните, липсва 
законова възможност за регистрация на автомобил за друг вид дейност: например – 

„регистрация на автомобил за съхранение на храни извън складова база“, „мобилно 
представителство“ или „търговия от превозно средство“, както и да се нарече предлагания 
иновативен метод за доставка, предложен от участника, то същият е в противоречие с 
нормативните изисквания и няма законова възможност участникът да спази законодателството 
в областта на производството и търговията с храни, предлагайки да използва превозните 
средства за цели различни от транспорт /придвижване от началната до крайната точка/, каквото 

е предназначението им и дейността, за която притежават разрешение. Относно начина на 
съхранението на храните законодателят е въвел множество изисквания, а съгласно чл. 12 от ЗХ 

производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда 

на закона, които: - отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, 
определени с нормативен акт; имат разработена технологична документация за групите храни, 

които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, 

разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; имат въведени: -а) 
добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и 

критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато 

цялостното внедряване на системата е неприложимо; - б) система за управление на 
безопасността на храните. 
Съгласно чл. 21 и 21а от Закона за храните търговците са длъжни да предлагат на 
потребителите храните в същото добро състояние, в което са ги получили и са разписани 

правила във връзка с осигуряване на възможност за проследяване на храните на всички етапи на 
производство, преработка и дистрибуция.  
Относно съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно 

обектите, в които ще се извършва същото и за да получи регистрация даден обект, 
компетентния орган изследва съответствието му с изискванията след което се произнася. Както 

сочи и ОДБХ-Смолян по отношение на превозните средства не се обследват обстоятелства 
свързани със съхранение на храни, липсва законова възможност за подобна регистрация и 

съответно предлаганото съхранение на храни извън регистриран обект в автомобил на 
територията на друга община в очакване на евентуална поръчка представлява използване на 
превозните средства в противоречие с издаденото разрешение за превоз. За предлаганият метод 

не е удостоверено да покрива нормативните изисквания, не става ясно как ще се запазят 
храните в добро състояние извън обекта, как ще се проследяват на всеки етап, кои са 
въведените добри практики, система за анализ на опасностите и критични контролни точки или 

процедури, след престой от около 16 часа извън регистриран обект, при неизвестни условия за 
съхранение, непоръчаните продукти дали ще са запазени в същото  добро състояние, в което са 
получени и как това се вписва във въведените добри практики за търговия с храни и система за 
управление на безопасността на храните.   
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Освен в закона за храните съществуват и множество подзаконови нормативни актове, 
в които подробно са разписани специфичните изисквания в дадена област и които също следва 
да се спазват. Например в Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания 
за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти са 
разписани условията и срокове за съхраняване на различни групи храни. Определение на 
понятието бързоразвалящи се продукти е дадено в чл. 2. ал.1, съгласно който - Особено 

бързоразвалящи се хранителни продукти са тези, в които при неправилно съхраняване се 
създават условия за размножаване на микроорганизми и настъпване на биохимични промени, 

които могат да доведат до развалянето им и до възникването на хранителни заболявания на 
лица, които са ги консумирали. Съгласно чл. 7 от същата наредба  съхраняване, продаване и 

използуване на особено бързоразвалящи се хранителни продукти се допускат само в 

складовете, магазините и заведенията за обществено хранене, в които са създадени 

необходимите условия съгласно съответните стандартизационни документи и хигиенните и 

ветеринарно-санитарните норми и изисквания. Предвижданията на участника за съхранение в 
автомобил са изцяло в противоречие с посоченото изискване, местата на които могат да се 
съхраняват тези продукти са изчерпателно изброени и превозно средство не е сред тях. 

Изискването за транспортирането им е разписано в чл. 6 от същата наредба, но участникът не 
предвижда да транспортира продукта от склада до съответния обект, след като е поръчан /в 
този случай оферирания срок за доставка би следвало да е минимум 3 часа/, а да съхранява 
продуктите в автомобилите на територията на община Смолян в очакване на евентуална заявка 
и ако не се заяви даден продукт той ще се върне в склада след неправилно съхранение от около 
15-16 ч. и на следващия ден същият продукт ще бъде натоварен и позициониран на територията 
на община Смолян в очакване на евентуална заявка за още 16 часа или да попадне при друг 
потребител, след неправилното му съхранение, което е недопустимо.   

В чл.2. ал. 2 - 5 от наредбата е посочено също, че особено бързоразвалящите се 
хранителни продукти се съхраняват при хладилни условия в срок до 72 часа от произвеждането 

им. В този срок се включват: времето за съхраняването им в производственото предприятие, за 
транспортирането им, за съхраняването им в складовата мрежа, в магазините за търговия с 

хранителни продукти или в заведенията за обществено хранене до получаването им от 
консуматора. Тук отново законодателя е посочил конкретно местата, на които могат да се 
съхраняват продуктите в рамките на тези 72 ч., като възможност за съхранение в автомобил е 
недопустим.  Въведена е и изричната забрана в един хладилник да се съхраняват хранителни 

продукти, които могат взаимно да си оказват отрицателно влияние (предаване на миризма, 
замърсяване и др.). Според предвижданията  на участника всички автомобили ще бъдат 
заредени с цялата гама хранителни продукти за детските и за социалните заведения, а цялата 
гама е доста разнообразна включва – консерви, яйца, натурални сокове, замразени зеленчуци, 

захарни изделия, мая, маргарин, майонеза, боза, сладолед и т.н, предписаните условия за 
съхранение са различни и дори взаимоизключващи се, при което един автомобил не може да 
осигури спазване на горепосочените изисквания за съхранение в различни хладилници и за 
предписаните различни температурни граници и условия за съхранение за различните 
продукти. Например съгласно чл.15 от същата наредба не се разрешава от 1 май до 1 октомври 

продаването на боза, плодови, газирани и безалкохолни напитки, без да бъдат охладени, а 
съгласно чл. 3в, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца - Яйцата 
клас "A" не трябва да бъдат охлаждани в помещения или заводи, където температурите се 
поддържат изкуствено по-ниски от + 5 °C, а съгласно чл.7, ал.1 т.6, указанието за съхранение на 
яйцата в помещения е при температура от + 5 °C до +18 °C. При това положение един 

автомобил не може да осигури едновременно спазване на условията за съхранение на 
различните видове продукти, например сладолед, замразени зеленчуци, майонеза, боза и др. 

изискват съхранение при хладилни условия, а при други не се допуска охлаждане и/или 

съхранение при по-ниски температури. Следва да отбележим, че само част от предвидените за 
изпълнение на доставките превозни средства са хладилни и при ежедневно съхранение в 
автомобил /нехладилен/ през лятото на замразените зеленчуци, майонезата, маргарина, яйцата и 

т.н. при температури, които в този сезон определено надвишават  +18 °C, ще е допустимо ли да 
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се доставят за консумация от всички деца от Община Смолян, посещаващи детските градини 

или за децата до 3 г., ползващи детска кухня или от потребителите на съответните социални 

заведения? А как ще се отрази на качеството на яйцата и на останалите продукти, съхранението 

им в автомобилите през зимния сезон, когато температурите са отрицателни /доста под 

предписаните + 5 °C/, предвид климатичните особености на региона? При това положение няма 
как участникът да спази изискването по чл. 21 от Закона за храните и да предложи на 
потребителите храните в същото добро състояние, в което ги е получил, а след като 
Възложителят ги получи, установи несъответствие и поиска замяна, участникът ще ги замени за 
по-малко от 1 час с продукти, налични в същите автомобили, съхранявани при същите условия 
и съответно със същите характеристики и качество, защото замяна с продукти доставени от 
регистриран обект и съхранявани съгласно нормативните изисквания е обективно невъзможно, 

а и самият участник не предлага подобна замяна.  
Предвижданията на участника да използва МПС като мобилни обекти за търговия с 

храни на територията на Община Смолян е в противоречие с нормативните изисквания 
разписани в Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, с която се определят 
хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни. Съгласно чл. 9, ал. 1 

от тази наредба - Обектите за производство и търговия с храни се изграждат при спазване на 
изискванията, определени в Закона за устройство на територията, а прилежащите им терени се 
поддържат чисти и в добро състояние. В наредбата са разписани още изискванията свързани с 
вентилационните инсталации в обектите, шумовите нива на технологичното оборудване в тях, 

действия при извънредни обстоятелства, водещи до прекъсване на питейно-битовото 
водоснабдяване и/или влошаване качеството на подаваната вода, използвана в обектите и т.н., 

които изисквания са неприложими по отношение на МПС и участникът няма как да спази 

разпоредбите и на този нормативен акт.   
От гореизложеното е видно, че предложението на участника не отговаря на 

нормативните изисквания и съответно на изискванията на възложителя, предвижданията за 
доставка/замяна в рамките на 1 час са за доставка на продукти съхранявани при неизвестни 

условия на неопределено място и за неопределено време  в автомобил, а не в регистриран обект 
съгласно ЗХ, което обезсмисля поставеното изискване на възложителя за наличието на такъв. 
Изискването на възложителя за наличие на регистриран обект не е случайно, същото е 
съобразено със спецификата на предмета на поръчката и законодателството в областта на 
търговията с храни, която не допуска извършването търговия с храни на други места, извън 

изчерпателно изброените обекти. Транспортните средства на практика ще се ползват като 

складови бази на територията на Община Смолян, а не за превоз, каквото е  предназначението 

им и разрешената им от компетентните органи дейност. Съгласно нормативните изисквания и 

разясненията дадени от ОДБХ – Смолян, транспорта и съхранението на храни са два отделни 

самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни, за всеки от тях са разписани 

различни, конкретни изисквания, които следва да се покрият, за да се получи разрешение за 
извършване на конкретната дейност. Не са изложени твърдения и не са представени документи 

от участника, удостоверяващи, че декларираните автомобили притежават регистрация или 

някакво разрешение да се използват като складова база. Това, че притежават разрешение за 
транспорт на храни в никакъв случай не означава, че представляват обект за търговия с храни. 

По отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания 
относно обектите, в които се извършва, тези изисквания не се обследват по отношение на 
автомобилите, законодателството ни не допуска подобна възможност, поради което 

предложеното съхранение на цялата гама продукти в автомобилите, всеки работен ден е в 
противоречие със  законодателството ни в областта на производството и търговия с храни.  

От друга страна предлаганата концепция за изпълнение противоречи на националното ни 

трудово законодателство. Предвижданията на участника са във всяко транспортно средство 

освен шофьор да има и още един служител – търговски представител, които ще бъдат на 
територията на община Смолян от 06:30ч. до 17:00 ч. всеки работен ден – 10 часа и 30 мин. и 

поне още около 5 часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на 
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съответните съпътстващи дейности, т.е. работното време на шофьорите и търговските 
представители в шесте автомобила е около 15 часа и 30 мин. на ден – всеки работен ден. 

Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда нормалната продължителност на работното време 
през деня е до 8 часа, а съгласно чл. 136, ал. 4 от КТ- нормалната продължителност на 
работното време по предходните алинеи не може да бъде удължавана, освен в случаите и по 
реда, предвидени в този кодекс. Участникът не е посочил предвиждания и не е представил 
данни за подобно удължаване в съответствие с Кодекса на труда. Дори да се предвижда 
удължаване на работното време от работодателят през едни работни дни и компенсиране чрез 
съответното му намаляване през други по смисъла на чл. 136а от КТ, то продължителността на 
удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. Не са посочени и предвиждания за 
работа на смени или сумирано изчисляване на работното време съгласно чл. 142 от КТ, но и при 

това положение максималната продължителност на работна смяна може да бъде до 12 часа.  

Посочените обстоятелства обосновават извод, че участникът е предложил Срок за 
изпълнение на заявена доставка – до 1 час и Срок за отстраняване на несъответствия– до 1 час с 
цел получаване на максимален брой точки по тези показатели за оценка, но за постигането им е 
предвидил организация, която е в противоречие със законодателството ни в областта на 
производството, търговията съхранението и транспорта на храни, както и с трудовото 

законодателство. Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните 
изисквания, като в техническата спецификация и проекта на договор са изброени 

неизчерпателно нормативните актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на 
поръчката. Видно от гореизложеното за постигане на оферираните срокове, предложението за 
изпълнение на поръчката е планирано по начин, който е недопустим съгласно следните 
нормативни актове, посочени от възложителя в техническата спецификация и проекта на 
договор: - Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба № 

16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на 
особено бързоразвалящите се хранителни продукти, както и на Кодекса на труда. Отделно от 
това участникът не е описал конкретни предвиждания за предложения срок за отстраняване на 
несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на 
доставката/ до 1 час. Описани са единствено действия по доставка и съгласно тях ще се 
извърши и замяната с продукти налични в автомобилите, но действията по замяна са 
специфични и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, че те не 
достигат или не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 час, при 

положение, че е обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до който и 

да е обект за по-малко от 2 часа. 
Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за 

отстраняване на участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с 
предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 
 

3. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

3.1. 

 

ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ 

Комисията разгледа получените разяснения и документи от участника и получената 

информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – 

Смолян, относно   съответствие на предложената организация с нормативните изисквания в 

областта на производството/ съхранението и транспорта на храни и след задълбочен и 

внимателен анализ на постъпилата информация констатира следното: 
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Във встъпителната част на разясненията си участникът е изложил като мотив за 

предлаганите срокове факта, че те са част от общата оценка и носят значителен брой точки и 

съответно предвижданията си за схема, която да спести маршрута между Пловдив-Смолян, и 

която да доведе до възможно най-добрата обща оценка при конкуренцията си участници, чиято 

база е на територията на гр. Смолян. Видно от документацията за обществената поръчка 

възложителят е предоставил възможност на всеки участник сам да определи параметрите на 

предложението си, като е предвиден достатъчен времеви период – до 120 часа, в рамките на 

който всеки участник след преценка на всички относими обстоятелства и според 

възможностите си следва да предложи Срок за изпълнение на заявена доставка и Срок за 

отстраняване на несъответствия, с които се ангажира и в рамките на които може да изпълнява 

задълженията си по договора. В т.4 и т.5 от Техническата спецификация, представляваща 

приложение №1 към документацията за обществената поръчка, възложителят е акцентирал и 

насочил вниманието на участниците, че при офериране на срока за доставка и срока за 

отстраняване на несъответствия, следва да се отчете броя и местоположението на всички 

обекти, включени в предмета на настоящата поръчка, като в оферираните срокове, участникът 

следва да е способен да извърши доставка/замяна до всеки обект и носи отговорност при 

неспазване на оферираните срокове дори когато заявките са пуснати едновременно от повече от 

един обект. Предоставена е възможност на всеки участник сам да формира предложението си, 

като водещото обстоятелство при формирането му би следвало да е - предложението да е 

реалистично, да отговаря на нормативните изисквания и на предварително обявените условия, а 

не получаването на максималния брой точки. Нещо повече на етап изготвяне на оферта всеки 

участник би следвало да обмисли единствено собственото си предложение, да прецени 

възможностите си /ресурси, организация и т.н./ и да отправи предложение, което може да 

изпълни. На този етап той няма информация, ще има ли и други оферти, каква е тяхната 

организация, какви са ресурсите им, къде се намират базите им и т.н., т.е всеки участник 

предлага, това, което може да изпълни, а поставянето на съответния брой точки е задължение 

на комисията, която оценя постъпилите оферти. Действително в настоящата процедура е избран 

критерий „оптимално съотношение качество/цена”, включващ показателите - Цена за 

изпълнение на поръчката (О1); Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за 

отстраняване на несъответствия (О3), но преди да се стигне до оценка на дадено предложение, 

комисията трябва да е проверила и установила неговото съответствие с предварително 

обявените условия. Предвид гореизложеното, комисията счита, че същественото в случая е дали 

предложената концепция за изпълнение отговаря на нормативните и съответно на изискванията 

на възложителя, а не мотивът, който е подтикнал участникът да предложи нереалистични 

срокове, с оглед местоположението на складовата му база и обектите, до които следва да се 

доставят продуктите.  

За изпълнението на поръчката са предвидени 5 транспортни средства, оборудвани с 

мерилки и теглилки. Двама служители – шофьор и търговски представител и съответно МПС 

ще представляват един мобилен екип, всеки работен ден от 6,30 ч. до 17,00 ч. на територията на 

община Смолян ще бъдат ситуирани 5 мобилни екипа, които ще обслужват сътветно: първи 

екип - 9 обекта, от които - 8 детски градини в гр. Смолян и СЗ – Детска кухня, втори, трети и 

четвърти екип по 2 обекта в селата и пети екип 1 обект в с. Петково. 

Не са посочени конкретните места, на които ще стоят автомобилите, но се предполага, че 

всяко от тях ще е разположено в близост до обекта или обектите, които е предвидено да 
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обслужва. Липсват предвиждания за видовете и количествата продукти от всеки вид, които ще 

се зареждат в автомобилите, /дори не се споменава за наличие на продукти в автомобилите, 

същото само се предполага от комисията в контекста на изложеното/, за комисията не става 

ясно дали продуктите ще са достатъчни да покрият нуждите на всички обекти при 

едновременна заявка на един и същи артикул от повече обекти, липсват предвиждания и как би 

се преодолял този недостиг за 1 час, при положение, че складовата база е в град Пловдив и е 

обективно невъзможно да пристигне от там за 1 час. Възниква и въпросът ако при 

едновременна заявка се установи, че даден наличен в автомобилите артикул не отговаря на 

изискванията на възложителя или на нормативни актове, как ще се осъществи замяната, като не 

може да се стигне за 1 час от складовата база до обектите. На следващо място организацията по 

доставката е предвидена по следния начин – приемане на дадена заявка от дежурен оператор, 

препращане към съответния търговски представител, същият уведомява съответния обект за 

часа на планираното пристигане, придвижване на превозното средство до конкретния обект и 

извършване на доставката съгласно описаната схема.  
Следва да отбележим, че с представените разяснения участникът не е описал конкретни 

предвиждания за предложения срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна 
на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са 
единствено действия по доставка, като в заключение единствено е изразено твърдение, че 
оферираните срокове за доставка, респективно за замяна са обективни и възможни за реално 

изпълнение. Липсват предвиждания за действия при рекламация, а действията по замяна са 
специфични и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, че те не 
достигат или не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 час, при 

положение, че е обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до който и 

да е обект за по-малко от 2 часа. 
При първоначалния преглед на предложената организация у комисията се породи 

съмнение относно съответствието на предложената концепция за изпълнение с нормативните 
изисквания в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, поради което 

извърши проверка по заявените от участника данни, като в тази връзка изиска информация от 
друг орган - Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. Участникът предвижда да 
съхранява цялата гама продукти, включени в предмета на настоящата обособена позиция извън 

регистрирания съгласно чл. 12 от ЗХ обект за период около две трети от денонощието всеки 

работен ден, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин, в които автомобилите са на 
територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 часа, необходими за 
придвижване от и до складовата база и извършване на съответните товарене, разтоварване и др. 

съпътстващи дейности.  След като престои даден продукт 15-16 часа извън регистрирания обект 
и не бъде поръчан, той се връща отново в складовата база за около 8 часа и се товари отново на 
следващия ден. Всъщност участникът не е посочил изрично какво се случва с продуктите преди 

06,30 ч. и след 17,00 ч., като съществуват 2 варианта - единият е ежедневно да се товарят и 

разтоварват в обекта, а другият е да се съхраняват постоянно в автомобилите докато евентуално 
не бъдат заявени, като в контекста на изложеното от участника би могло да се изведе 
предвиждане за втория вариант, тъй като изобщо не се споменава от къде ще зареждат 
автомобилите, дали това ще се случва ежедневно, седмично или месечно не става ясно.  В 

предвижданията на участника регистрираният съгласно чл.12 от ЗХ обект изобщо не се 
споменава, както той сочи - предвидил е схема, която да спести маршрута между складовата си 

база и мястото на изпълнение и цялата предложена организация се свежда до доставка от 
автомобилите, които ще се ползват като складова база на територията на Община Смолян, 

вместо регистрирания обект. Независимо обаче от варианта, който ще избере и приложи, остава 
безспорен фактът, че участникът възнамерява да доставя продукти, съхранявани извън 

регистрирания по чл.12 от ЗХ обект минимум по 15-16 часа на денонощие. Липсват както 

твърдения, така и каквито и да е доказателства, приложени към разясненията на участника, от 
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които да може да се обоснове законова допустимост на избрания метод за доставка. Относно 

търговията с храни в т. 60 на § 1 от ДР на ЗХ е дадено легално определение на понятието, а 
именно: Търговия е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за 
продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне 
на потребителите на безплатни мостри от храни, а съгласно чл. 12 от ЗХ производство и 

търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на този закон. В 

този смисъл е изразено становище от ОДБХ- Смолян, че съхранението и транспортирането са 
два отделни самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни. 

Законодателството ни не познава и не борави с понятието „мобилно представителство“, като по 
отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно 

обектите, в които се извършва същото и по никакъв начин ОДБХ не би могла да се ангажира 
със становище дали мобилни средства отговарят на тези изисквания с оглед изрично въведената 
норма на закона, че превозните средства се регистрират с цел транспортиране на храните. 
Законодателят не е въвел възможност за извършване на друг вид регистрация на превозни 

средства, нито в тази връзка при извършването на регистрацията се обследват обстоятелствата, 
свързани със съхранението на храните.  

Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните изисквания, като в 
техническата спецификация и проекта на договор са изброени неизчерпателно нормативните 
актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на поръчката. В съответствие с тях са 
и поставените изисквания за наличие на 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, 
както и изискването участникът да разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни 

превозни средства за превоз на хранителни продукти. Всеки участник, който е допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение е удостоверил, че покрива тези минимални 

изисквания, като  изискването за автомобилите е във връзка единствено с превоза на 
продуктите от складовата база до съответния обект и този процес като времетраене следва да е 
включен в оферирания срок за доставка/замяна, в случая до 1 час, а престоя на хранителните 
продукти извън регистрирания обект за времето, което не е необходимо за транспорт е в 
противоречие с нормативните изисквания. Както сочи в отговора си и ОДБХ-Смолян, 

превозните средства се регистрират с цел единствено транспортиране на храните, липсва 
законова възможност за регистрация на автомобил за друг вид дейност: например – 

„регистрация на автомобил за съхранение на храни извън складова база“, „мобилно 
представителство“ или „търговия от превозно средство“, както и да се нарече предлагания 
иновативен метод за доставка, предложен от участника, то същият е в противоречие с 
нормативните изисквания и няма законова възможност участникът да спази законодателството 
в областта на производството и търговията с храни, предлагайки да използва превозните 
средства за цели различни от транспорт /придвижване от началната до крайната точка/, каквото 

е предназначението им и дейността, за която притежават разрешение. 
Относно начина на съхранението на храните законодателят е въвел множество изисквания, а 
съгласно чл. 12 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, 

регистрирани по реда на закона, които: - отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-

санитарните изисквания, определени с нормативен акт; имат разработена технологична 
документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални 

стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен 

орган; имат въведени: -а) добри практики за производство и търговия с храни и система за 
анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните 
принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо; - б) система за 
управление на безопасността на храните. 
Съгласно чл. 21 и 21а от Закона за храните търговците са длъжни да предлагат на 
потребителите храните в същото добро състояние, в което са ги получили и са разписани 

правила във връзка с осигуряване на възможност за проследяване на храните на всички етапи на 



                                       

34 

производство, преработка и дистрибуция.  
Относно съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно 

обектите, в които ще се извършва същото и за да получи регистрация даден обект, 
компетентния орган изследва съответствието му с изискванията след което се произнася. Както 

сочи и ОДБХ-Смолян по отношение на превозните средства не се обследват обстоятелства 
свързани със съхранение на храни, липсва законова възможност за подобна регистрация и 

съответно предлаганото съхранение на храни извън регистриран обект в автомобил на 
територията на друга община в очакване на евентуална поръчка представлява използване на 
превозните средства в противоречие с издаденото разрешение за превоз. За предлаганият метод 

не е удостоверено да покрива нормативните изисквания, не става ясно как ще се запазят 
храните в добро състояние извън обекта, как ще се проследяват на всеки етап, кои са 
въведените добри практики, система за анализ на опасностите и критични контролни точки или 

процедури, след престой от около 16 часа извън регистриран обект, при неизвестни условия за 
съхранение, непоръчаните продукти дали ще са запазени в същото  добро състояние, в което са 
получени и как това се вписва във въведените добри практики за търговия с храни и система за 
управление на безопасността на храните.   

Предвижданията на участника да използва МПС като мобилни обекти за търговия с 
храни на територията на Община Смолян е в противоречие с нормативните изисквания 
разписани в Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, с която се определят 
хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни. Съгласно чл. 9, ал. 1 

от тази наредба - Обектите за производство и търговия с храни се изграждат при спазване на 
изискванията, определени в Закона за устройство на територията, а прилежащите им терени се 
поддържат чисти и в добро състояние. В наредбата са разписани още изискванията свързани с 
вентилационните инсталации в обектите, шумовите нива на технологичното оборудване в тях, 

действия при извънредни обстоятелства, водещи до прекъсване на питейно-битовото 
водоснабдяване и/или влошаване качеството на подаваната вода, използвана в обектите и т.н., 

които изисквания са неприложими по отношение на МПС и участникът няма как да спази 

разпоредбите и на този нормативен акт.   
От гореизложеното е видно, че предложението на участника не отговаря на 

нормативните изисквания и съответно на изискванията на възложителя, предвижданията за 
доставка/замяна в рамките на 1 час са за доставка на продукти съхранявани при неизвестни 

условия на неопределено място и за неопределено време  в автомобил, а не в регистриран обект 
съгласно ЗХ, което обезсмисля поставеното изискване на възложителя за наличието на такъв. 
Изискването на възложителя за наличие на регистриран обект не е случайно, същото е 
съобразено със спецификата на предмета на поръчката и законодателството в областта на 
търговията с храни, която не допуска извършването търговия с храни на други места, извън 

изчерпателно изброените обекти. Транспортните средства на практика ще се ползват като 

складови бази на територията на Община Смолян, а не за превоз, каквото е  предназначението 

им и разрешената им от компетентните органи дейност. Съгласно нормативните изисквания и 

разясненията дадени от ОДБХ – Смолян, транспорта и съхранението на храни са два отделни 

самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни, за всеки от тях са разписани 

различни, конкретни изисквания, които следва да се покрият, за да се получи разрешение за 
извършване на конкретната дейност. Не са изложени твърдения и не са представени документи 

от участника, удостоверяващи, че декларираните автомобили притежават регистрация или 

някакво разрешение да се използват като складова база. Това, че притежават разрешение за 
транспорт на храни в никакъв случай не означава, че представляват обект за търговия с храни. 

По отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания 
относно обектите, в които се извършва, тези изисквания не се обследват по отношение на 
автомобилите, законодателството ни не допуска подобна възможност, поради което 

предложеното съхранение на цялата гама продукти в автомобилите, всеки работен ден е в 
противоречие със  законодателството ни в областта на производството и търговия с храни.  

От друга страна предлаганата концепция за изпълнение противоречи на националното ни 

трудово законодателство. Предвижданията на участника са във всяко транспортно средство 
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освен шофьор да има и още един служител – търговски представител, които ще бъдат на 
територията на община Смолян от 06:30ч. до 17:00 ч. всеки работен ден – 10 часа и 30 мин. и 

поне още около 5 часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на 
съответните съпътстващи дейности, т.е. работното време на шофьорите и търговските 
представители в петте автомобила е около 15 часа и 30 мин. на ден – всеки работен ден. 

Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда нормалната продължителност на работното време 
през деня е до 8 часа, а съгласно чл. 136, ал. 4 от КТ- нормалната продължителност на 
работното време по предходните алинеи не може да бъде удължавана, освен в случаите и по 
реда, предвидени в този кодекс. Участникът не е посочил предвиждания и не е представил 
данни за подобно удължаване в съответствие с Кодекса на труда. Дори да се предвижда 
удължаване на работното време от работодателят през едни работни дни и компенсиране чрез 
съответното му намаляване през други по смисъла на чл. 136а от КТ, то продължителността на 
удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. Не са посочени и предвиждания за 
работа на смени или сумирано изчисляване на работното време съгласно чл. 142 от КТ, но и при 

това положение максималната продължителност на работна смяна може да бъде до 12 часа.  

Посочените обстоятелства обосновават извод, че участникът е предложил Срок за 
изпълнение на заявена доставка – до 1 час и Срок за отстраняване на несъответствия– до 1 час с 
цел получаване на максимален брой точки по тези показатели за оценка, но за постигането им е 
предвидил организация, която е в противоречие със законодателството ни в областта на 
производството, търговията съхранението и транспорта на храни, както и с трудовото 

законодателство. Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните 
изисквания, като в техническата спецификация и проекта на договор са изброени 

неизчерпателно нормативните актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на 
поръчката. Видно от гореизложеното за постигане на оферираните срокове, предложението за 
изпълнение на поръчката е планирано по начин, който е недопустим съгласно следните 
нормативни актове, посочени от възложителя в техническата спецификация и проекта на 
договор: - Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, както и на 
Кодекса на труда. Отделно от това участникът не е описал конкретни предвиждания за 
предложения срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са 
единствено действия по доставка и съгласно тях ще се извърши и замяната с продукти налични 

в автомобилите, но действията по замяна са специфични и следва да се предприемат когато 

продуктите са доставени, но се окаже, че те не достигат или не съответстват и не става ясно как 
ще се доставят нови в рамките на 1 час, при положение, че е обективно невъзможно да се 
стигне от складовата база на участника до който и да е обект за по-малко от 2 часа. 

Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за 
отстраняване на участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с 
предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 
 

4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

 

4.1. 

 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

 

 

Комисията разгледа получените разяснения и документи от участника и получената 

информация от друг орган, а именно от Областна дирекция по безопасност на храните – 
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Смолян, относно   съответствие на предложената организация с нормативните изисквания в 

областта на производството/ съхранението и транспорта на храни и след задълбочен и 

внимателен анализ на постъпилата информация констатира следното: 

Във встъпителната част на разясненията си участникът е изложил като мотив за 

предлаганите срокове факта, че те са част от общата оценка, посочени са тежестта, която е 

дадена на всеки от показателите, съгласно методиката за оценка, извод, че те са важни за 

възложителя и анализ съгласно указанията, че възможните минимални срокове, които могат да 

се предложат са от по 1 час и съответно участникът е определил, че най-подходящия начин за 

доставка е „мобилно представителство“. Видно от документацията за обществената поръчка 

възложителят е предоставил възможност на всеки участник сам да определи параметрите на 

предложението си, като е предвиден достатъчен времеви период – до 120 часа, в рамките на 

който всеки участник след преценка на всички относими обстоятелства и според 

възможностите си следва да предложи Срок за изпълнение на заявена доставка и Срок за 

отстраняване на несъответствия, с които се ангажира и в рамките на които може да изпълнява 

задълженията си по договора. В т.4 и т.5 от Техническата спецификация, представляваща 

приложение №1 към документацията за обществената поръчка, възложителят е акцентирал и 

насочил вниманието на участниците, че при офериране на срока за доставка и срока за 

отстраняване на несъответствия, следва да се отчете броя и местоположението на всички 

обекти, включени в предмета на настоящата поръчка, като в оферираните срокове, участникът 

следва да е способен да извърши доставка/замяна до всеки обект и носи отговорност при 

неспазване на оферираните срокове дори когато заявките са пуснати едновременно от повече от 

един обект. Предоставена е възможност на всеки участник сам да формира предложението си, 

като водещото обстоятелство при формирането му би следвало да е - предложението да е 

реалистично, да отговаря на нормативните изисквания и на предварително обявените условия, а 

не непременно предлагане на възможно най-кратките срокове и съответно получаване на 

максималния брой точки. Действително в настоящата процедура е избран критерий „оптимално 

съотношение качество/цена”, включващ показателите - Цена за изпълнение на поръчката (О1); 

Срок за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия (О3), но 

преди да се стигне до оценка на дадено предложение, комисията трябва да е проверила и 

установила неговото съответствие с предварително обявените условия. Действително сроковете 

за доставка и замяна са важни за възложителя, но в никакъв случай те не бива да бъдат за 

сметка на качеството на продуктите, при които неправилно съхранение може да доведе до 

развалянето им и до възникването на хранителни заболявания на лицата, които са ги 

консумирали. Предвид гореизложеното, комисията счита, че същественото в случая е дали 

предложената концепция за изпълнение отговаря на нормативните и съответно на изискванията 

на възложителя, а не мотивът, който е подтикнал участникът да предложи нереалистични 

срокове, с оглед местоположението на складовата му база и обектите, до които следва да се 

доставят продуктите.  
Участникът е счел, че най - подходящо е така нареченото „мобилно представителство”, 

което представлява иновативен начин за доставка, който вече от една година се прилага на 
територията на други общини, с които дружеството работи. Не са приложени документи, 

удостоверяващи твърдението, че този иновативен начин се прилага някъде, но това е без 
значение, тъй като условията на настоящата поръчка не включват подобно изискване. От 
значение е обаче предложения метод да отговаря на нормативните изисквания и обявените 
условия на възложителя. 
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Участникът предвижда за изпълнение на поръчката 14 /четиринадесет/ специализирани 

транспортни средства. Същите ще бъдат на територията на община Смолян от 06:30 ч. до 17:00 

часа всеки работен ден, включително и събота, тъй като сред обектите има социални заведения, 
чиято дейност е ежедневна и за да се покрият нуждите на възложителя в максимален обем ще се 
подсигури нужното и в съботния ден. Предвидено е транспортните средства да са натоварени с 
целия асортимент хранителни продукти, включени в обособена позиция №4 - мляко и млечни 

продукти. Броят на автомобилите е съобразен с броя на обектите на територията на Община 
Смолян. Някои от обектите са на близко отстояние един от друг, те ще се покриват от един 

мобилен екип, това са ДГ Славейче и ДГ Родопчанче, както и ДГ Слънце и ДГ Синчец. По 

отношение на количествата, е изтъкнато, че 14 транспортни средства, с допустима максимална 
маса от 3,500 тона всяко ще покрият нуждите на доста повече обекти от изброените в 
документацията детски и социални заведения. Всяко транспортно средство разполага с шофьор 

и търговски представител, както и определен обект, за който отговаря.  
Относно извършването на доставките е предвидена следната организация: 
- Приемане на заявката от дежурен оператор на фирмата; 
- Препращане на заявката по електронен път към съответния търговски 

представител, като съобщението съдържа информация за обекта направил поръчката, 
номенклатурата на поръчаните хранителни продукти и техните количества; 

- Търговския представител веднага уведомява Възложителя, съответно отговорното 
за обекта лице за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе 
необходимите мерки за прибирането и складирането й. 

- Предвижване на специализираното превозно средство до конкретния обект и 

извършване на доставката. Всяко транспортно средство ще бъде позиционирано в близост до 

своя обект, съответно времето за доставка / отстраняване на несъответствия категорично ще се 
побере в рамките на един час, съгласно оферираното. 

Транспортните средства са оборудвани с мобилни устройства със софтуер за мобилна 
търговия и обработка на поръчките на място. Изтъкнати са предимствата на този начин на 
работа, както и, че реално, доставките се свеждат до телефонно обаждане за пренасочване на 
специализирано транспортно средство /разполагащо с необходимите като количество и 

качество продукти, за да се извърши доставката на заявените стоки/, което се намира на 
територията на общината до съответния обект, а не след като се получи информацията тепърва 
да се организира подготовка на стоката и транспортиране. Така описаната организация 
представя извършване на доставки от автомобили, а не от регистриран обект съгласно чл.12 от 
ЗХ. Възниква въпросът ако при едновременна заявка се установи, че даден наличен в 
автомобилите артикул не отговаря на изискванията на възложителя или на нормативни актове 
или има остатъчен срок на годност към момента на доставката по-малък от 80%, как ще се 
осъществи замяната, като не може да се стигне за 1 час от складовата база до обектите. Следва 
да отбележим, че с представените разяснения участникът не е описал конкретни предвиждания 
за предложения срок за отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на 
несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са 
единствено действия по доставка, като е изтъкнато, че с оглед позиционирането на 
транспортното средство в близост до обекта времето за доставка/замяна ще се побере в рамките 
на 1 час т.е. предвижданата замяна от участника е със същите продукти, които са налични в 
автомобила и за които евентуално е направена рекламация. Липсват предвиждания за действия 
при рекламация, а действията по замяна са специфични и следва да се предприемат когато 

продуктите са доставени, но се окаже, че те не достигат или не съответстват и не става ясно как 
ще се доставят нови в рамките на 1 час, при положение, че е обективно невъзможно да се 
стигне от складовата база на участника до който и да е обект за по-малко от 2 часа.  
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При първоначалния преглед на предложената организация у комисията се породи 

съмнение относно съответствието на предложения метод за изпълнение с нормативните 
изисквания в областта на производството/ съхранението и транспорта на храни, поради което 

извърши проверка по заявените от участника данни, като в тази връзка изиска информация от 
друг орган - Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. Участникът предвижда да 
съхранява цялата гама продукти, включени в предмета на настоящата обособена позиция извън 

регистрирания съгласно чл. 12 от ЗХ обект за период минимум около две трети от денонощието 

всеки работен ден и в събота, а именно  от 06,30 ч. до 17,00 ч. – 10 часа и 30 мин., в които 
автомобилите са на територията на община Смолян и очакват евентуална заявка и поне още 5 

часа, необходими за придвижване от и до складовата база и извършване на съответните 
товарене, разтоварване и др. съпътстващи дейности.  След като престои даден продукт  около 

15 часа и 30 мин. извън регистрирания обект и не бъде поръчан, той се връща отново в 
складовата база за около 8 часа и 30 мин. и се товари отново на следващия ден. Всъщност 
участникът не е посочил изрично какво се случва с продуктите преди 06,30 ч. и след 17,00 ч., 

като съществуват 2 варианта единият е ежедневно да се товарят и разтоварват в обекта, а 
другият е да се съхраняват постоянно в автомобилите докато евентуално не бъдат заявени, 

независимо обаче от варианта, който ще избере и приложи, остава безспорен фактът, че 
участникът възнамерява да доставя продукти, съхранявани извън регистрирания по чл.12 от ЗХ 

обект минимум по 15 часа на денонощие. Самият той изтъква, че доставките се свеждат само до 

пренасочване на автомобил, който се намира на територията на общината до съответния обект, 
а не след като се получи информацията тепърва да се организира подготовка на стоката и 

транспортиране, в случая отново се набляга на факта, че автомобилите ще се използват  като 

мобилна складова база, в която ще се съхраняват за неопределено време продуктите и липсва 
информация от къде ще зареждат автомобилите, дали това ще се случва ежедневно, седмично 
или месечно също не става ясно.   

Липсват както твърдения, така и каквито и да е доказателства, приложени към 

разясненията на участника, от които да може да се обоснове законова допустимост на избрания 
метод за доставка. Относно търговията с храни в т. 60 на § 1 от ДР на ЗХ е дадено легално 

определение на понятието, а именно: Търговия е процес на внос, износ, съхранение, 

транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за 
обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни, а 
съгласно чл. 12 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, 

регистрирани по реда на този закон. В този смисъл е изразено становище от ОДБХ- Смолян, че 
съхранението и транспортирането са два отделни самостоятелни етапа, включени в процеса на 
търговията с храни. Законодателството ни не познава и не борави с понятието „мобилно 

представителство“, като по отношение на съхранението на хранителните продукти са налице 
редица изисквания относно обектите, в които се извършва същото и по никакъв начин ОДБХ не 
би могла да се ангажира със становище дали мобилни средства отговарят на тези изисквания с 
оглед изрично въведената норма на закона, че превозните средства се регистрират с цел 

транспортиране на храните. Законодателят не е въвел възможност за извършване на друг вид 

регистрация на превозни средства, нито в тази връзка при извършването на регистрацията се 
обследват обстоятелствата, свързани със съхранението на храните.  

Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните изисквания, като в 
техническата спецификация и проекта на договор са изброени неизчерпателно нормативните 
актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на поръчката. В съответствие с тях са 
и поставените изисквания за наличие на 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, 
както и изискването участникът да разполага с минимум 2 /две/ регистрирани моторни 

превозни средства за превоз на хранителни продукти. Всеки участник, който е допуснат до 
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разглеждане на техническото му предложение е удостоверил, че покрива тези минимални 

изисквания, като  изискването за автомобилите е във връзка единствено с превоза на 
продуктите от складовата база до съответния обект и този процес като времетраене следва да е 
включен в оферирания срок за доставка/замяна, в случая до 1 час, а престоя на хранителните 
продукти извън регистрирания обект за времето, което не е необходимо за транспорт е в 
противоречие с нормативните изисквания. Както сочи в отговора си и ОДБХ-Смолян, 

превозните средства се регистрират с цел единствено транспортиране на храните, липсва 
законова възможност за регистрация на автомобил за друг вид дейност: например – 

„регистрация на автомобил за съхранение на храни извън складова база“, „мобилно 
представителство“ или „търговия от превозно средство“, както и да се нарече предлагания 
иновативен метод за доставка, предложен от участника, то същият е в противоречие с 
нормативните изисквания и няма законова възможност участникът да спази законодателството 
в областта на производството и търговията с храни, предлагайки да използва превозните 
средства за цели различни от транспорт /придвижване от началната до крайната точка/, каквото 

е предназначението им и дейността, за която притежават разрешение. Относно начина на 
съхранението на храните законодателят е въвел множество изисквания, а съгласно чл. 12 от ЗХ 

производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда 

на закона, които: - отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, 
определени с нормативен акт; имат разработена технологична документация за групите храни, 

които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, 

разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; имат въведени: -а) 
добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и 

критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато 

цялостното внедряване на системата е неприложимо; - б) система за управление на 
безопасността на храните. 
Съгласно чл. 21 и 21а от Закона за храните търговците са длъжни да предлагат на 
потребителите храните в същото добро състояние, в което са ги получили и са разписани 

правила във връзка с осигуряване на възможност за проследяване на храните на всички етапи на 
производство, преработка и дистрибуция.  
Относно съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания относно 

обектите, в които ще се извършва същото и за да получи регистрация даден обект, 
компетентния орган изследва съответствието му с изискванията след което се произнася. Както 

сочи и ОДБХ-Смолян по отношение на превозните средства не се обследват обстоятелства 
свързани със съхранение на храни, липсва законова възможност за подобна регистрация и 

съответно предлаганото съхранение на храни извън регистриран обект в автомобил на 
територията на друга община в очакване на евентуална поръчка представлява използване на 
превозните средства в противоречие с издаденото разрешение за превоз. За предлаганият метод 

не е удостоверено да покрива нормативните изисквания, не става ясно как ще се запазят 
храните в добро състояние извън обекта, как ще се проследяват на всеки етап, кои са 
въведените добри практики, система за анализ на опасностите и критични контролни точки или 

процедури, след престой от около 16 часа извън регистриран обект, при неизвестни условия за 
съхранение, непоръчаните продукти дали ще са запазени в същото  добро състояние, в което са 
получени и как това се вписва във въведените добри практики за търговия с храни и система за 
управление на безопасността на храните.   

Освен в закона за храните съществуват и множество подзаконови нормативни актове, 
в които подробно са разписани специфичните изисквания в дадена област и които също следва 
да се спазват. Например в Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания 
за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти са 
разписани условията и срокове за съхраняване на различни групи храни, включително мляко и 

млечни продукти. Определение на понятието бързоразвалящи се продукти е дадено в чл. 2. ал.1, 

съгласно който - Особено бързоразвалящи се хранителни продукти са тези, в които при 

неправилно съхраняване се създават условия за размножаване на микроорганизми и настъпване 
на биохимични промени, които могат да доведат до развалянето им и до възникването на 
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хранителни заболявания на лица, които са ги консумирали. Съгласно чл. 7 от същата наредба  
съхраняване, продаване и използуване на особено бързоразвалящи се хранителни продукти 

се допускат само в складовете, магазините и заведенията за обществено хранене, в които са 
създадени необходимите условия съгласно съответните стандартизационни документи и 

хигиенните и ветеринарно-санитарните норми и изисквания. Предвижданията на участника за 
съхранение в автомобил са изцяло в противоречие с посоченото изискване, местата на които 
могат да се съхраняват тези продукти са изчерпателно изброени и превозно средство не е сред 

тях. Изискването за транспортирането им е разписано в чл. 6 от същата наредба, но участникът 
не предвижда да транспортира продукта от склада до съответния обект, след като е поръчан /в 
този случай оферирания срок за доставка би следвало да е минимум 3 часа/, а да съхранява 
продуктите в автомобилите на територията на община Смолян в очакване на евентуална заявка 
и ако не се заяви даден продукт той ще се върне в склада след неправилно съхранение от около 
15-16 ч. и на следващия ден същият продукт ще бъде натоварен и позициониран на територията 
на община Смолян в очакване на евентуална заявка за още 16 часа или да попадне при друг 
потребител, след неправилното му съхранение, което е недопустимо.   

В чл.2. ал. 2 - 5 от наредбата е посочено също, че особено бързоразвалящите се 
хранителни продукти се съхраняват при хладилни условия в срок до 72 часа от произвеждането 

им. В този срок се включват: времето за съхраняването им в производственото предприятие, за 
транспортирането им, за съхраняването им в складовата мрежа, в магазините за търговия с 

хранителни продукти или в заведенията за обществено хранене до получаването им от 
консуматора. Тук отново законодателя е посочил конкретно местата, на които могат да се 
съхраняват продуктите в рамките на тези 72 ч., като възможност за съхранение в автомобил е 
недопустим.  Въведена е и изричната забрана в един хладилник да се съхраняват хранителни 

продукти, които могат взаимно да си оказват отрицателно влияние (предаване на миризма, 
замърсяване и др.). Според предвижданията  на участника всички автомобили ще бъдат 
заредени с цялата гама хранителни продукти за детските и за социалните заведения, а цялата 
гама е доста разнообразна, условията за съхранение са различни, при което един автомобил не 
може да осигури спазване на горепосочените изисквания за съхранение в различни хладилници 

и за предписаните различни температурни граници и условия за съхранение за различните 
продукти. При съхраняването, продаването и използуването на мляко и млечни особено 
бързоразвалящи се хранителни продукти освен изискванията по приложението към чл. 9, с 
чл.12 се въвеждат и допълнителни  хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания, като в т.3, 

изрично се сочи, че не се допуска съхраняване и продаване на особено бързоразвалящи се 
млечни хранителни продукти при нехладилни условия. Липсват, каквито и да са предвиждания 
на участника относно условията за съхранение на различните видове продукти, но е безспорно 

предвиждането за съхранение извън регистриран обект - в МПС и след като Възложителят 
получи неправилно съхраняваните продукти, установи несъответствие и поиска замяна, 
участникът ще ги замени за по-малко от 1 час с продукти, налични в същите автомобили, 

съхранявани при същите условия и съответно със същите характеристики и качество, защото 

замяна с продукти доставени от регистриран обект и съхранявани съгласно нормативните 
изисквания е обективно невъзможно, а и самият участник не предлага подобна замяна.  

Предвижданията на участника да използва МПС като мобилни обекти за търговия с 
храни на територията на Община Смолян е в противоречие с нормативните изисквания 
разписани в Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, с която се определят 
хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни. Съгласно чл. 9, ал. 1 

от тази наредба - Обектите за производство и търговия с храни се изграждат при спазване на 
изискванията, определени в Закона за устройство на територията, а прилежащите им терени се 
поддържат чисти и в добро състояние. В наредбата са разписани още изискванията свързани с 
вентилационните инсталации в обектите, шумовите нива на технологичното оборудване в тях, 

действия при извънредни обстоятелства, водещи до прекъсване на питейно-битовото 
водоснабдяване и/или влошаване качеството на подаваната вода, използвана в обектите и т.н., 

които изисквания са неприложими по отношение на МПС и участникът няма как да спази 

разпоредбите и на този нормативен акт.    
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От гореизложеното е видно, че предложението на участника не отговаря на 
нормативните изисквания и съответно на изискванията на възложителя, предвижданията за 
доставка/замяна в рамките на 1 час са за доставка на продукти съхранявани при неизвестни 

условия на неопределено място и за неопределено време  в автомобил, а не в регистриран обект 
съгласно ЗХ, което обезсмисля поставеното изискване на възложителя за наличието на такъв. 
Изискването на възложителя за наличие на регистриран обект не е случайно, същото е 
съобразено със спецификата на предмета на поръчката и законодателството в областта на 
търговията с храни, която не допуска извършването търговия с храни на други места, извън 

изчерпателно изброените обекти. Транспортните средства на практика ще се ползват като 

складови бази на територията на Община Смолян, а не за превоз, каквото е  предназначението 

им и разрешената им от компетентните органи дейност. Съгласно нормативните изисквания и 

разясненията дадени от ОДБХ – Смолян, транспорта и съхранението на храни са два отделни 

самостоятелни етапа, включени в процеса на търговията с храни, за всеки от тях са разписани 

различни, конкретни изисквания, които следва да се покрият, за да се получи разрешение за 
извършване на конкретната дейност. Не са изложени твърдения и не са представени документи 

от участника, удостоверяващи, че декларираните автомобили притежават регистрация или 

някакво разрешение да се използват като складова база. Това, че притежават разрешение за 
транспорт на храни в никакъв случай не означава, че представляват обект за търговия с храни. 

По отношение на съхранението на хранителните продукти са налице редица изисквания 
относно обектите, в които се извършва, тези изисквания не се обследват по отношение на 
автомобилите, законодателството ни не допуска подобна възможност, поради което 

предложеното съхранение на цялата гама продукти в автомобилите, всеки работен ден и в 
събота е в противоречие със  законодателството ни в областта на производството и търговия с 
храни.  

От друга страна предлаганата концепция за изпълнение противоречи на националното ни 

трудово законодателство. Предвижданията на участника са във всяко транспортно средство 

освен шофьор да има и още един служител – търговски представител, които ще бъдат на 
територията на община Смолян от 06:30ч. до 17:00 ч. всеки работен ден и в събота – 10 часа и 

30 мин. и поне още около 5 часа, необходими за придвижване от и до складовата база и 

извършване на съответните съпътстващи дейности, т.е. работното време на шофьорите и 

търговските представители в шесте автомобила е около 15 часа и 30 мин. на ден – всеки 

работен ден, а част от тях и в събота. Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда - Работната 
седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа,  
нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а съгласно чл. 136, ал. 

4 от КТ- нормалната продължителност на работното време по предходните алинеи не може да 
бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс. Участникът не е 
посочил предвиждания и не е представил данни за подобно удължаване в съответствие с 
Кодекса на труда. Дори да се предвижда удължаване на работното време от работодателят през 
едни работни дни и компенсиране чрез съответното му намаляване през други по смисъла на 
чл. 136а от КТ, то продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. 
Не са посочени и предвиждания за работа на смени или сумирано изчисляване на работното 
време съгласно чл. 142 от КТ, но и при това положение максималната продължителност на 
работна смяна може да бъде до 12 часа.  

Посочените обстоятелства обосновават извод, че участникът е предложил Срок за 
изпълнение на заявена доставка – до 1 час и Срок за отстраняване на несъответствия– до 1 час с 
цел получаване на максимален брой точки по тези показатели за оценка, но за постигането им е 
предвидил организация, която е в противоречие със законодателството ни в областта на 
производството, търговията съхранението и транспорта на храни, както и с трудовото 

законодателство. Основно изискване на възложителя е съответствие с нормативните 
изисквания, като в техническата спецификация и проекта на договор са изброени 
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неизчерпателно нормативните актове, които следва да се съблюдават при изпълнението на 
поръчката. Видно от гореизложеното за постигане на оферираните срокове, предложението за 
изпълнение на поръчката е планирани по начин, който е недопустим съгласно следните 
нормативни актове, посочени от възложителя в техническата спецификация и проекта на 
договор: - Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба № 

16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на 
особено бързоразвалящите се хранителни продукти, както и на Кодекса на труда.  

Отделно от това участникът не е описал конкретни предвиждания за предложения срок за 
отстраняване на несъответствия /извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови 

и/или допълване на доставката/ до 1 час. Описани са единствено действия по доставка и 

съгласно тях ще се извърши и замяната с продукти налични в автомобилите, но действията по 
замяна са специфични и следва да се предприемат когато продуктите са доставени, но се окаже, 
че те не достигат или не съответстват и не става ясно как ще се доставят нови в рамките на 1 

час, при положение, че е обективно невъзможно да се стигне от складовата база на участника до 

който и да е обект за по-малко от 2 часа. 
Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за 

отстраняване на участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с 
предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия и предходния 

протокол мотиви комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване 
следните участници по обособени позиции: 

 

1. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

1.1.  

,,ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД 

 

 

 

 

2. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

2.1. „МИРА ФУУД“ ЕООД  

 

 

3. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

3.1. 

 

ЕТ “ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ 

 

4. 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
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4.1. 

 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

 

 

ІІ. 2. На основание чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.101, ал.5 и чл.107, т.2, 

буква „а“ от ЗОП и във връзка с обстоятелството, че единствената оферта по обособената 
позиция не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и се явява 
неподходяща по смисъла на §2 т. 25 от ДР на ЗОП, предлага на възложителя издаване на 
решение за прекратяване на процедурата, в частта на обособена позиция 4 -ДОСТАВКА НА 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. 

 

ІІІ. 1. Комисията пристъпи по обособени позиции към оценяване по показателите - Срок 

за изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия (О3) от 
техническите оферти на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията 
на ЗОП и документацията за участие в процедурата, съгласно утвърдената от възложителя 
методика за определяне на комплексна оценка на офертите  

 

2. Указания за определяне на оценката по показателите - Срок за изпълнение на заявена 

доставка (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия (О3) 

2.1. Срок за изпълнение на заявена доставка (О2). 

Срокът за изпълнение на всяка заявена доставка се оферира в Предложението за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, изготвено съгласно Образец № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на заявена 
доставка (О2) е 20 % /двадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 20 /двадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О2 = О2 мин.  x  20  , където 

О2 у 

 

• О2 е оценката на срока за изпълнение на заявена доставка на оценявания участник 

• О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на заявена доставка от 

участниците 

• О2 у  е предложеният срок за изпълнение на заявена доставка от оценявания участник 

 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

2.2. Срок за отстраняване на несъответствия (О3). 

Срокът за отстраняване на несъответствия се оферира в Предложението за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 
изготвено съгласно Образец № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за отстраняване на 
несъответствия (О3) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О3 = О3 мин.  x  10  , където 

О3 у 

 

• О3 е оценката на срока за отстраняване на несъответствия на оценявания участник 

• О3 мин. е най-краткият предложен срок за отстраняване на несъответствия от 
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участниците 

• О3 у  е предложеният срок за отстраняване на несъответствия от оценявания участник 

 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

3. Резултатите от прилагането на изискванията за оценка по показателите - Срок за 

изпълнение на заявена доставка (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия (О3) са 

закрепени таблично, по обособени позиции както следва: 

 

 

3.1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - Срок 

за изпълнение на 

заявена доставка 

(О2)  

Предложен 

срок за 

отстраняване 

на 

несъответств

ия 

Оценка по 

показателя - Срок 

за отстраняване на 

несъответствия 

(О3) 

ЕТ “Мирослав 
Кочмаров - 

РОСА МБ“ 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

„Брадърс 
Комерс“ООД 

 

 

2 часа 
 

10 т. 

 

2 часа 
 

5 т. 

„Партнерс“ 

ООД 
 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

 

 

3.2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА, КОНСЕРВИ И ДРУГИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - Срок 

за изпълнение на 

заявена доставка 

(О2)  

Предложен 

срок за 

отстраняване 

на 

несъответств

ия 

Оценка по 

показателя - Срок 

за отстраняване на 

несъответствия 

(О3) 

„ДЕНИМО – 

АМ“ ЕООД 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

ЕТ“Берти -90“  

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

 

3.3. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - Срок 

за изпълнение на 

заявена доставка 

(О2)  

Предложен 

срок за 

отстраняване 

на 

несъответств

ия 

Оценка по 

показателя - Срок 

за отстраняване на 

несъответствия 

(О3) 
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„НАДЕЖДА 

2000“ ЕООД 

 

24 часа 
 

0,83 т. 

 

3 часа 
 

3,33 т. 

„СТИЕРА“ 

ЕООД 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

„ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ“ 

ООД 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

 

3.4. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5. 

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Оценяван 

участник 

Предложен 

срок за 

изпълнение на 

заявена 

доставка 

Оценка по 

показателя - Срок 

за изпълнение на 

заявена доставка 

(О2)  

Предложен 

срок за 

отстраняване 

на 

несъответств

ия 

Оценка по 

показателя - Срок 

за отстраняване на 

несъответствия 

(О3) 

„Анастас 
Анчев“ ЕООД 

 

3 часа 
 

6, 67 т. 

 

2 часа 
 

5 т. 

ЕТ “Чино-

Николай 

Чиновски“ 
 

 

1 час 
 

20 т. 

 

1 час 
 

10 т. 

 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по 

посочените показатели предложения за срок изпълнение на заявена доставка и срок за 

отстраняване на несъответствия на оценяваните участници, описани в настоящия и 

предходния протокол от работата на комисията. 

 

 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и извършените констатации и изчисления, 

комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска следните участници по обособени 

позиции до отваряне на ценовите им предложения. 
 

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

- ЕТ “МИРОСЛАВ КОЧМАРОВ - РОСА МБ“; 

- „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД; 

- „ПАРТНЕРС“ ООД 

 

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

КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

- „ДЕНИМО – АМ“ ЕООД; 

- ЕТ „БЕРТИ 90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ“ 
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3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД; 

- „СТИЕРА“ ЕООД; 

- „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД; 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

- „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД; 

- ЕТ “ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 01.12.2017 г. от 

08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда 
на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да 
бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо 
датата, часа и мястото на отварянето 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 28.11.2017 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. 
 


