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ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
   3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail :  admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 
 

 

П Р О Т О К О Л № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 24/24.01.2020 г. на Кмета на 

Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

получените оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за срок от 24 м., за 

нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 на община Вършец, 

открита с Решение № 3/03.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2020-0001. 

 

Днес, 24.01.2020 г., в 11.00 часа, в заседателната зала в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул.“България“ № 10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, 

т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 24/24.01.2020 г. на 
Кмета на Община Вършец, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец. 

                     2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „Обща 

администрация“ и Гл. счетоводител при Об.А.Вършец. 

 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 

51, ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, 

разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично 

състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен 

тип на пълнолетни лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 на община Вършец. 

На 24.01.2020 г., след изтичане срока за получаване на оферти Елка Николова Исаева 

на длъжност специалист „Деловодство“, предаде на Председателя на комисията, назначена 

със Заповед № 24/24.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, подадените в деловодството на 

Община Вършец оферти до 17:00 часа на 23.01.2020 г., за което е съставен протокол по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията присъства представител на участник подал 

оферта за участие в обществената поръчка, както следва: 

         1. Любов Евгениева Василкова – упълномощен представител на участника „Ийт Уел“ 

ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и адрес на управление: гр.София 1164, район Лозенец, 

 



 
Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 

на община Вършец,с уникален номер в РОП 00850-2020-0001 

 

ул.“Галичица“ № 37, вх.Б, ет.1, ап.3. Лицето се легитимира с лична карта и оригинал на 

пълномощно от 23.01.2020 г. Пълномощното в оригинал бе предадено на Председателя на 

комисията за прилагането му към документацията по обществената поръчка.  
 
          Заседанието протече в следния ред:  
 

          I. Председателя на комисията г-н Стефанов прочете на глас заповедта за назначаване 

на комисията и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 23.01.2020 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 2 (две) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва: 

№ Име и адрес на участника Входящ 

номер 

Дата Час 

 

1. 

„Ийт уел“ ЕАД със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1000, бул.“Генерал 

Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 

 

7000-67 

 

23.01.2020 г. 

 

09,29 

 

2. 

„Иванес – Н“ ЕООД със седалище и адрес на 

управление: гр.Монтана 3400, жк.“Плиска“, 

6, вх.Б, ет.3, ап.31 

 

7000-71 

 

23.01.2020 г. 

 

16,41 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

         Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Участник № 1 „Ийт Уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 гр.София. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на 

опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: 

1. Опис на представените документи по образец № 1. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки еЕЕДОП на оптичен носител. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 

ППЗОП по образец № 3 

4. Таблици за съответствие към техническото предложение  образец 3.1 на хартиен и 

електронен носител.  

5. Ценово предложение образец № 5 представено в отделен запечатан непрозрачен 

плик. 

 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

2. Участник № 2  „Иванес“ – Н ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана. 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на 

опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: 

1. Опис на представените документи по образец № 1. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки еЕЕДОП на оптичен носител. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 

ППЗОП по образец № 3 
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4. Таблици за съответствие към техническото предложение  образец 3.1 на хартиен и 

електронен носител.  

5. Декларация за конфеденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП по образец  № 4. /В 

декларацията не е описано коя част от офертата на участника да се счита за 

конфеденциална. Поради тази причина комисията счита, че няма част офертата 

която да се счита за конфеденциална./ .  

6. Ценово предложение образец № 5 представено в отделен запечатан непрозрачен 

плик. 

 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. Председателя на 

комисията предостави възможност на присъстващият представител на участник № 1 „Ийт 

Уел“ ЕАД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Представителя на „Ийт Уел“ ЕАД, гр.София - Любов Евгениева Василкова, 

подписа документите съдържащи се в техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани цениви параметри“ на участник № 2 – „Иванес – Н“ ЕООД, гр.Монтана.  

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 12.20 часа на 24.01.2020 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 31.01.2020 г. от 13:00 часа. 

         -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 
 

          На 31.01.2020 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

I. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

1. Участник № 1 „Ийт Уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 гр.София. 

 

         При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от изпълнителен 

директор и съвет на директорите, съгласно данните вписани в Търговски регистър - Част II, 

раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване, посочени в чл. 54  

 

            По отношение на поставените от възложителя критерий за подбор. 

 

1. Съгласно раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да е изпълнил минимум една доставка 
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с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) 

години от датата на подаване на офертата за участие. Възложителят е уточнил, че като 

дейност (доставка), „идентична или сходна с тази на поръчката“, се приема: доставка 

на хранителни продукти.  

В еЕЕДОП Участникът е декларирал извършване на следните доставки: 

 Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 114 

„Светулка“ на стойност 46 516,31 лв. за период 22.08.2016 - 21.02.2018 г.;  

 Доставка на храни съгласно техническа спецификация до обект ДГ 103 

“Патиланско царство“ на стойност 63 874,81 лв. за период от 02.10.2017 – 20.02.2018; 

 Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ № 28 „Ян Бибиян“ 

на стойност 39 740,25лв. за период от 19.06.2017 г. – 16.02.2018 г.; 

 Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 178 

„Сребърно копитце“ на стойност 32 706,84 лв. за период от 05.07.2017 – 11.12.2017 г. 

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №121, гр. 

Нови Искър на стойност 43 959,36 лв за период от 23.08.2017 – 23.08.2018 г.; 

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна 

издръжка при Община Кюстендил за Обособена позиция № 8 "Други храни" на стойност 119 

173,09 лв. за период от 10.03.2017 – 10.03.2018 г.  

 С оглед на изложеното, Комисията констатира, че участникът отговаря на 

изискването по посоченият критерий за подбор. 

 

           2. Съгласно раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да има на разположение обект 

(собствен, нает или на друго основание) за производство и/или за търговия с храни, 

регистриран по реда на чл.12, ал. 9 от Закона за храните, за което да е издадено валидно 

удостоверение от компетентния за това орган на името на участника с обхват, 

съответстващ на видовете хранителни продукти, обект на доставка. 
 

В еЕЕДОП участникът е описал удостоверение за регистрация на обект за търговия на 

едро с храни № 12279/11.10.2012г. като е посочил подробно и групите храни, които обхваща 

регистрацията.  

Комисията констатира, че участникът отговаря на изискването по поставеният 

критерий за подбор. 

 

3. Съгласно раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ 

транспортни средства, /собствени или наети/, които отговарят на всички изисквания 

(нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за 

съхранение и др.) за превоз на хранителните продукти, за които има издадени валидни 

удостоверения за регистрация на транспортно средство, издадено от компетентния за 

това орган на името на участника с обхват съответстващ на видовете хранителни 

продукти от животински произход, обект на доставка.  

В еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, буква „В“ участникът е посочил следните 

удостоверения: 

- Хладилен товарен автомобил/ Ивеко/ Дейли СА4324СР, собственик „ИЙТ УЕЛ“ 

ЕАД, удостоверение за регистрация № 7262/02.04.2015 г., издадено от ОДБХ като е посочил 

подробно и групите храни, които обхваща регистрацията; 

- Хладилен товарен автомобил/ Ивеко/ Дейли СА4327СР – собственик „ИЙТ УЕЛ“ 

ЕАД, удостоверение за регистрация № 7261/02.04.2015 г., издадено от ОДБХ като е посочил 

подробно и групите храни, които обхваща регистрацията.  

 С оглед на изложеното, Комисията констатира, че участникът отговаря на 

изискването за подбор. 

 

           При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 



 
Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 

на община Вършец,с уникален номер в РОП 00850-2020-0001 

 

 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и 

изискванията към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не 

се констатират липси и несъответствия. 

           Комисията единодушно реши, че за участникът „Ийт Уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 

гр.София е налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 
 

Комисията приключи работа в 15.10 часа на 31.01.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 10.02.2020 г. от 14:00 часа. 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 
 

          На 10.02.2020 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа. 

2. Участник № 2 „Иванес – Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от Възложителя, комисията установява, че: 

•  икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

•  икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

• по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване, посочени в чл. 54  

 

По отношение на поставените от възложителя изисквания за подбор 

1. Съгласно раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да е изпълнил минимум една доставка 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) 

години от датата на подаване на офертата за участие. Възложителят е уточнил, че като 

дейност (доставка), „идентична или сходна с тази на поръчката“, се приема: доставка 

на хранителни продукти. 

В  еЕЕДОП Участникът е декларирал извършване на следните доставки: 

- Доставка на готова храна за обедно хранене в СУ „Васил Левски“ – гр. Бойчиновци 

на стойност 13 200 лв. за период 25.09.2018 - 15.06.2019 г.; 

- Доставка на готова храна за учениците от I до VI клас в ОУ „Петър Парчевич“ през 

учебната 2018/2019 година на стойност 20 900 лв. за период 01.10.2018 – 15.06.2019 г.; 

- Доставка на готова храна за целодневно хранене ПГСС „Марко Марков“ с.Георги 

Дамяново на стойност 21 300 лв.за периода от 17.09.2018 – 30.06.2019 г.; 

- Доставка на готова храна за целодневно хранене на 2 /две/  ЦНСТПЛУИ – 

гр.Берковица на стойност 46 800 лв. за период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

- Приготвяне и доставка на храна и хранителни продукти по договор от 27.06.2018 г. 

без посочен получател на стойност 15 456 лв. за период 01.07.2018 – 31.12.2018 г.; 



 
Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 

на община Вършец,с уникален номер в РОП 00850-2020-0001 

 

-  Приготвяне и доставка на готова храна – топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл 

обяд 2016 в Монтана“ – без посочване на получател, на стойност 606 375 лв. за периода 

15.03.2018 – 31.12.2019 г.; 

- Доставка на хранителни продукти за срок от 18 месеца за нуждите на Домашен 

социален патронаж и по проект Осигуряване на топъл обяд в Община Георги Дамяново, без 

посочен получател, за периода 23.07.2019 – 21.01.2021 г. Посочена е стойност от 180 000 

лв. като не е ясно дали стойността е на вече извършените доставки или е на целия 

договор.  

 

С оглед изложеното на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участника следва да представи на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат информация за получателя на всяка една от 

доставките, описани в представяния ЕЕДОП. За последната посочена доставка по договор със 

срок от 18 месеца за нуждите на Домашен социален патронаж и по проект Осигуряване на 

топъл обяд в Община Георги Дамяново, следва да се уточни стойността на доставките, 

извършени по договора до момента. 

 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП в същия срок участникът следва да представи списък 

на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

извършената доставка или услуга.  

 

          2. Съгласно раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да има на разположение обект 

(собствен, нает или на друго основание) за производство и/или за търговия с храни, 

регистриран по реда на чл.12, ал.9 от Закона за храните, за което да е издадено валидно 

удостоверение от компетентния за това орган на името на участника с обхват, 

съответстващ на видовете хранителни продукти, обект на доставка. 

 

В ЕЕДОП участникът е описал удостоверение за регистрация на обект за търговия на 

едро с храни № 5398/21.06.2019 г., като е посочил подробно и групите храни, които обхваща 

регистрацията.  

 

Комисията констатира, че участникът отговаря на изискването за подбор. 

 

3. Съгласно раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка с уникален 

номер в РОП 00850-2020-0001 участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ 

транспортни средства, /собствени или наети/, които отговарят на всички изисквания 

(нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за 

съхранение и др.) за превоз на хранителните продукти, за които има издадени валидни 

удостоверения за регистрация на транспортно средство, издадено от компетентния за 

това орган на името на участника с обхват съответстващ на видовете хранителни 

продукти от животински произход, обект на доставка.  

В ЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, буква „В“ участникът е посочил следните 

удостоверения: 

- удостоверение за регистрация № КХ 00260/02.12.2011 г.  в ОДБХ.  

- товарен автомобил Mercedes 209D, собственик Иванес –Н ЕООД, собствено 

удостоверение за регистрация 005117547/29,03.2012 г. 

 - товарен автомобил FIAT DOBLO, собственик Иванес –Н ЕООД, собствено 

удостоверение за регистрация № 008429160/05.05.2017 г.; 

- товарен автомобил FIAT DOBLO, собственик Иванес –Н ЕООД, собствено 

удостоверение за регистрация № 009339010/15.08.2018 г.; 
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- товарен автомобил FIAT DOBLO, собственик Иванес –Н ЕООД, собствено 

удостоверение за регистрация № 009566059/23.11.2018г.; 

- товарен автомобил FIAT DUKATO, на Иванес –Н ЕООД, договор за наем № Д-53-

1225-312/08.08.2018, удостоверение за регистрация 800141340 

Участникът е посочил за издател на Удостоверенията за регистрация на 

транспортното средство – „Монтана“, без посочване на орган.  Изискването на Възложителя 

е „удостоверения за регистрация на транспортно средство, издадено от компетентния за това 

орган на името на участника с обхват съответстващ на видовете хранителни продукти от 

животински произход, обект на доставка“. Участникът единствено е посочил, че 

удостоверение за регистрация № КХ 00260/02.12.2011г. е издадено от ОДБХ.  

  След проверка в Националния регистър на транспортните средства за превоз на 

суровини и храни от животински произход на официалната страница на БАБХ на интернет 

адрес: 

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/6/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D

1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0 се установи:  

 Удостоверение за регистрация № КХ 00260/02.12.2011г. е издадено на „Зоо груп БГ“ 

ООД със седалище гр. София, ж.к. „Надежда 5” бл. 505, вх. Г, ет. 6, ап. 38 за товарен 

автомобил Фиат Дукато.   

 ИВАНЕС – Н ЕООД притежава регистрация само за едно транспортно средство – 

товарен автомобил „Опел Комбо“ с удоставерение за регистрация КХ00381 

/13.02.2013г. за превоз на готови за консумация кулинарни изделия. Същото не е 

декларирано  в ЕЕДОП; 

 Декларираните в ЕЕДОП удостоверения на транспортни средства с номера №№ 

005117547/29.03.2012г.; 008429160/05.05.2017г.; 009339010/15.08.2018; 009566059 от 

23.11.2018 и 800141340 без дата на издаване не се откриват в Националния регистър 

на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход.  

    С оглед изложеното на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участника следва да представи на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат информация за минимум 2 /две/ 

транспортни средства, /собствени или наети/, които отговарят на всички изисквания 

(нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за 

съхранение и др.) за превоз на хранителните продукти, за които има издадени валидни 

удостоверения за регистрация на транспортно средство, издадено от компетентния за 

това орган на името на участника с обхват съответстващ на видовете хранителни 

продукти от животински произход.  

    За всяко от транспортните средства следва да се посочи: 

    - транспортното средство – модел, марка; 

    - собственик на транспортното средство; 

    - правно основание, на което участникът има на разположение транспортното средство 

(собствено, наето, друго – да се посочи); 

    - номер, дата и издател на Удостоверението за регистрация на транспортното средство. 

    Предвид изискването на възложителя удостоверението да е издадено на името на 

участника, следва да се посочи и лицето, на чието име е издадено удостоверението. 

    Предвид изискването на възложителя регистрацията на транспортните средства да е с 

обхват, съответстващ на видовете хранителни продукти от животински произход, обект на 

доставка, участника следва да посочи и обхвата на всяко удостоверение. 

 
    С оглед на констатираното комисията взе решение,  съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/6/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/6/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0
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получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов еЕЕДОП /съгласно качения 

в профила на община Вършец образец/ и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

  

             РЕШЕНИЕ № 1  
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени в 

настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в деня на публикуването 

му в профила на купувача.  

 

                                                                       РЕШЕНИЕ № 2  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участника, по отношение на който е констатирано 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или  несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, а именно:  

Участник № 2 „Иванес – Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана 

           има възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получава не на оферти. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от 

посочените по чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да 

бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или 

участника.  

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Община 

Вършец 3540, бул. „България” № 10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в запечатана 

непрозрачна опаковка върху която се посочват идентификацията на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност факс и e-mail. 

 

РЕШЕНИЕ №  3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП.  
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 10.02.2020 г. в 16.35 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал.9 от ППЗОП. 

           Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 /един/ екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                Петър Ганчев Стефанов  - …../подпис/……….. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

               1. Антон Димитров Тошев - ………./подпис/……….. 

     2. Красимира Стефанова Тачева -…./подпис/……….. 

         *Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 


