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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 № 2 

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 от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер 

в РОП 00850-2020-0001. 

 

Днес, 24.02.2020 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 проведе заседание на комисията за 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. 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от 

участниците документи, както следва: 

          С писмо изх.№ 7000-124/11.02.2020 г. на Председателя на комисията е изпратен на 

участниците в обществената поръчка Протокол № 1/10.02.2020 г., на комисията с които на 

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

получаването на протокола, 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 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.  

 



 

 

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 

 

 

 

 

         На 24.02.2020 г., Председателя на комисията г-н Стефанов получи от Даниела Мариева 

Андреева на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 

отговор вх.№ 7000-140/17.02.2020 г. от участника „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. 

Монтана за което е съставен Протокол и Регистър датирани и подписани от двете лица. 

 

         Комисията отвори плика с отговора на участника „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, 

гр. Монтана и констатира, че в същия са представени следните документи: писмо до 

председателя на комисията, заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС част I за 

товарен автомобил Опел Комбо с държавен контролен № М 21-83 АР,  заверено копие на 

удостоверение за регистрация на транспортно средство № КХ00381/13.02.2013 г., издадено 

от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана, заверено копие на становище 

към заявление вх.№ 583/12.02.2013 г., заверено копие на свидетелство за регистрация на 

МПС част I за товарен автомобил Фиат Дукато, заверено копие на договор за наем и 1 бр. 

електронен носител флашка на която е качен нов еЕЕДОП. 

 

         Комисията разгледа представените документи, както и представеният нов еЕЕДОП от 

участника „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана и установи: 

         Съгласно раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка 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 изпълнение на указанието на комисията по чл. 54, ал. 9 ППЗОП с писмо вх. № 

7000-140/17.02.2020 г. участникът „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана е 

представил на комисията нов ЕЕДОП, в който е декларирал доставка на хранителни продукти 

за  периода 23.07.2019-31.12.2019. на стойност 35978,82 лв. с получател Община Георги 

Дамяново.  

         С цел уточняване на обема на доставката и на основание чл. 104, ал. 5 ЗОП, комисията 

реши да изиска от участника да предостави счетоводна справка и/или други подходящи 

писмени доказателства, от които да е видно количеството на доставяните стоки по описаната 

по-горе доставки до Община Георги Дамяново с посочване на артикул, количество, средна 

единична цена за периода и обща стойност за артикула за периода. 

        С писмо изх.№ 7000-159/24.02.2020 г. на Председателя на комисията адресирано до 

участника „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. Монтана е изискано на основание чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП, в 5 дневен срок от получаване на писмото да предостави счетоводна справка 

и/или други подходящи писмени доказателства, от които да е видно количеството на 

доставяните стоки по описаната по-горе доставка до Община Георги Дамяново с посочване 

на артикул, количество, средна единична цена за периода и обща стойност за артикула за 

периода. 

Комисията приключи работа в 12.20 часа на 24.02.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 02.03.2020 г. от 11:00 часа. 

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

 

          На 02.03.2020 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа.     

          На 02.03.2020 г., Председателя на комисията г-н Стефанов получи от Елка Николова 

Исаева на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 
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отговор вх.№ 7000-175/28.02.2020 г. от участника „Иванес-Н“ ЕООД, ЕИК 201601835, гр. 

Монтана за което е съставен Протокол и Регистър датирани и подписани от двете лица. 

 

         В отговор на дадените указания участникът представи писмени доказателства - 12 броя 

фактури за периода 02.08.2019-31.12.2019 на обща стойност 34032,99 лв. с ДДС с получател 

Община Георги Дамяново с описани артикули, количество, единична цена и обща стойност.  

         От представените допълнителни доказателства е видно, че изпълнените от участника 

доставки през последните 3 /три/ години от датата на подаване на оферта за участие с 

получател Община Георги Дамяново съответстват на предмета на настоящата обществена 

поръчка, но не и на нейния обем.  

         Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 270 000 лева без ДДС. 

Същата е изготвена при отчитане на Справка за осреднени цени на едно с ДДС на 

хранителни продукти за област Монтана към 29.11.2019 г., издадена от Системата за 

агропазарна информация САПИ за област Монтана и извършени пазарни консултации, 

взимащи предвид необходимите за възложителя хранителни продукти за период от 24 

месеца. При анализ на представените от участника фактури е видно, че същите съдържат 

единични цени, близки до пазарните, но количествата стоки, които включват, са в пъти по-

малки от обема на процесната обществена поръчка, видно от нейната прогнозна стойност. От 

изложеното следва, че извършените доставки до община Георги Дамяново от страна на 

участника не могат да обосноват съответствие с изискването на документацията за участие за 

изпълнена 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.  
 

          Вземайки предвид разпоредбата на §1, т. 12 от ДР на Закона за храните и отчитайки 

видовете хранителните продукти, обект на поръчката, комисията констатира, че в предмета 

на поръчката няма „готова храна“, поради което счита, че посочените от участника 5 /пет/ 

броя доставки на готова храна, описани в представения ЕЕДОП, не са идентични или сходни 

с предмета на поръчката.  

 

         С оглед изложеното комисията счита, че е налице основание за отстраняване на 

участника по чл. 107, т. 1 ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на поставените 

критерии за подбор.  
 

Комисията приключи работа в 12.35 часа на 02.03.2020 г. и взе решение да 

продължи своята работа на 17.03.2020 г. от 11:00 часа. 

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

          На 17.03.2020 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работа.     

2. Съгласно раздел III.1.3 от обявлението за обществена поръчка 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 изпълнение на указанията на комисията, посочени в Протокол № 1, участникът 

„ИВАНЕС – Н“ ЕООД представя нов ЕЕДОП от 15.02.2020г., както и следните документи: 

 свидетелство за регистрация на товарен автомобил Опел Комбо с рег. № М 2183 АР, 

издадено от КАТ - Монтана; 
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 свидетелство за регистрация на товарен автомобил Фиат Дукато с рег. № М 7090 ВК, 

издадено от КАТ - Монтана; 

 удостоверение за регистрация на транспрортно средство № КХ00381/13.02.2013г., 

издадено от ОДБХ - Монтана за товарен автомобил Опел Комбо с рег. № М 2183 АР 

 Становище към заявление вх. № 583/12.02.2013г. на ОДБХ-Монтана за товарен 

автомобил Опел Комбо с рег. № М 2183 АР 

В част IV: Критерии за подбор буква „В“ от представеният нов ЕЕДОП, участникът е 

декларирал:  

1. Товарен автомобил Mercedes 209D, собственик "Иванес-Н" ЕООД, Удостоверение за 

регистрация № 005117547 / 29.3.2012 г. КАТ - Монтана  

2. Товарен автомобил FIAT DOBLO, собственост на „Иванес -Н” ЕООД, Удостоверение 

за регистрация № -29-008429160/ 05.05.2017 г.,КАТ - Монтана  

3. Товарен автомобил FIAT DOBLO, собственост на „Иванес -Н” ЕООД, Удостоверение 

за регистрация №009339010/ 15.08.2018 г., КАТ - Монтана  

4. Товарен автомобил FIAT DOBLO, собственост на „Иванес -Н” ЕООД, Удостоверение 

за регистрация №009566059/ 23.11.2018 г., КАТ - Монтана  

5. Товарен автомобил FIAT DUKATO, собственост на Владислав Ворошилов Лилов, 

Удостоверение за регистрация № 800141340 / 09.07.2015г. издадено от КАТ - 

Монтана, Договор за наем на транспортно средство М7090 ВК между Владислав 

Ворошилов Лилов и "Иванес - Н" ЕООД от 05.09.2018г. Удостоверение за 

регистрация № КХ 00260/ 02.12.2011 г.  

6. Товарен автомобил OPEL COMBO, Свидетелство за регистрация № 005117508 / 

28.3.2012г. издадено от КАТ - Монтана собственост на "Иванес-Н" ЕООД, 

Удостоверение за регистрация на транспортно средство KX00381/13.02.2013 на ОДБХ 

- гр. Монтана за превоз на готови за консумация кулинарни изделия  

От декларираното в ЕЕДОП и представените копия на документи следва, че 

участникът разполага с 6 /шест/ транспортни средства, всички с регистрация в КАТ. Само 2 

/две/ от посочените транспортни средства са регистрирани по реда на чл. 246 ЗВД от 

компетентния орган – Директора на съответното ОДБХ, а именно:  

1. Товарен автомобил FIAT DUKATO, собственост на Владислав Ворошилов Лилов, 

Удостоверение за регистрация № 800141340 / 09.07.2015г. издадено от КАТ - 

Монтана, Договор за наем на транспортно средство М7090 ВК между Владислав 

Ворошилов Лилов и "Иванес - Н" ЕООД от 05.09.2018г. Удостоверение за 

регистрация № КХ 00260/ 02.12.2011г.   

и 

2. Товарен автомобил OPEL COMBO, Свидетелство за регистрация № 005117508 / 

28.3.2012г. КАТ - Монтана собственост на "Иванес-Н" ЕООД, Удостоверение за 

регистрация на транспортно средство KX00381/13.02.2013 на ОДБХ - гр. Монтана за 

превоз на готови за консумация кулинарни изделия  

По отношение на посочените 2 /два/ автомобила комисията установи следното: 

- За товарен автомобил FIAT DUKATO 

При справка в транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински 

произход на официалната страница на БАБХ, Комисията установи, че товарен автомобил 

FIAT DUKATO М7090 притежава регистрация от компетентен орган с обхват съответстващ 
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на видовете хранителни продукти от животински произход - удостоверението за регистрация 

№ КХ 00260/ 02.12.2011г., но същото не е на името на участника, както се изисква от 

възложителя (виж 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).  

Извадка от регистъра:  
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         Автомобилът е нает от Владислав Ворошилов Лилов, съгласно приложения договор за 

наем от 05.09.2018г. , а удостоверението за регистрация, издадено от ОДБХ - Монтана е на 

името на фирма „ЗОО ГРУП – БГ” ООД. Не е ясна връзката на „ЗОО ГРУП – БГ” ООД 

нито с участника, нито с лицето Владислав Ворошилов Лилов. Нито в първоначално 

представения ЕЕДОП, нито в допълнително представения ЕЕДОП, участникът "Иванес-Н" 

ЕООД не е декларирал, че ще ползва капацитета на трети лица и съответно липсва ЕЕДОП 

представен от това лице.  

- За товарен автомобил OPEL COMBO 

Видно от представените копия на документи участникът притежава удостоверение за 

регистрация на транспортно средство KX00381/13.02.2013, издадено от ОДБХ - гр. Монтана. 

Издаденото удостоверение е с обхват: превоз на готови за консумация кулинарни 

изделия, а не за превоз на хранителните продукти от животински произход, каквото е 

изискването на възложителя. От приложените документи – Удостоверение и Становище, 

издадени от ОДБХ Монтана става ясно, че транспортното средство може да превозва само и 

единствено готови за консумация кулинарни изделия, а не и за превоз на храните от 

животински произход, обект на обществената поръчка. 

Възложителят е въвел изискване участниците да разполагат с минимум 2 /две/ 

транспортни средства, които имат 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. От изложеното е ясно, че това изискване не е изпълнено  от участника "Иванес-

Н" ЕООД.  

С оглед изложеното комисията счита, че е налице основание за отстраняване на 

участника по чл. 107, т. 1 ЗОП – представил е оферта, която не отговаря на поставените 

критерии за подбор.  
 

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


 

 

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 

 

 

 

Във връзка с изложеното на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията единодушно 

реши и предлага на възложителя – кмета на община Вършец, участникът „Иванес-Н“ 

ЕООД, ЕИК 201601835, гр.Монтана да бъде отстранен от участие в обявената 

обществена поръчка за доставка чрез „публично състезание“ по 18, ал.1, т.12 на 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 

от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0001 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на поставените критерии за подбор.  

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: 

най-ниска цена. 
Ето защо комисията не следва да прилага правилата на чл.57, ал.2 от ППЗОП. 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, 

отразената информация и направените констатации, комисията взе следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници на 20.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа, 

в административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр.Вършец 3540, 

община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4, заседателна 

зала. 

2. Комисията възлага на Председателя на комисията да изготви съобщение, 

което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на 

ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от 

ППЗОП. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 17.03.2020 г. в 15:30 часа. 

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 

 


