
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                              П Р О Т О К О Л  № 1 
 
 
От заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 
офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: Доставка на 
хранителни продукти за нуждите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 
обявена в АОП под номер 01287-2019-0001. 
 
         Днес, 08.05.2019г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, в  заседателната зала - 

стая № 216, комисията назначена със заповед № 50 от 08.05.2019г. на 

изпълнителния директор, в състав:  

Председател:  
         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД; 
 
         Членове:  

Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, Старши счетоводител, 

Финансов отдел  в  ССО ЕАД; 

Емилия Денчева Партинова-Тодорова – финансист, организатор Вътрешен 

контрол в ССО ЕАД 

                                                                
започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в откритата процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти 
за нуждите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, открита с решение №31 от 
25.03.2019 г. на изпълнителния директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.14 
от Закон за обществените поръчки. 
В посочения в Обявлението за поръчка час и в т.3 от заповед № 50/08.05.2019 г.  – 
10:00 часа, длъжностно лице от деловодството на „Студентски столове и 
общежития“ЕАД, предаде на председателя на комисията 11 (единадесет) броя 
опаковки  срещу подпис, описани в Протокол за участниците подали оферти, 
записани съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП във входящия регистър за обществени 



поръчки на Възложителя по реда на постъпването им. Комисията констатира, че са 
постъпили общо  11 броя запечатани, непрозрачни и надписани опаковки, всички с 
ненарушена цялост и получени в деловодството до определения за подаване на 
офертите краен срок - 16:00 часа на 07.05.2019 г. 
На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха 
декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с участниците, 
по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закон за обществените поръчки.   
Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки, комисията даде 
възможност на явилите се лица да посочат в какво качество присъстват в залата. 
Същите удостовериха присъствието си на упълномощени представители на 
участници в процедурата и вписаха имената си в присъствения списък на 
заседанието.  Не се явиха представители на средствата за масово осведомяване. 
Присъстващи представители на участници в процедурата са:  Васил Даракчиев – 
представител на „Димитър Даракчиев“ООД; Симеон Димов – представител на 
„Килтекс“ЕООД и Даниела Райкова – представител на „Стелит 1“ЕООД. 
Председателят на комисията прочете наименованията на участниците  подали 
оферти за  участие в процедурата,  както следва: 
 
1.„ДимитърДаракчиев“ООД, гр.Смолян,вх.№193/07.05.2019г., 10:15 ч.;ОП-3; 
 
2.„Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов,вх.№194/07.05.2019г.,11:00 ч.;ОП-4; 
 
3.„Бороимпекс“АД, гр.Борово, вх.№ 195/07.05.2019г., 13:30ч., ОП-4; 
 
4. „Мира Фууд“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№196/07.05.2019 г., 14:00ч., ОП-5 и ОП-7; 
 
5.„Фантастика 2002“ЕООД, гр.Пловдив,вх.№197/07.05.2019г.,14:01ч., ОП-3 и 
ОП-6; 
 
6. „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара Загора,вх.№ 198/07.05.2019г., ОП-5 и ОП-6; 
 
7. „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 199/07.05.2019г, 15:01ч.,ОП-5 и ОП-7; 
 
8. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево,вх.№200/07.05.2019 г., 15:05ч.,ОП-1 и ОП-3; 
 
9. „Килтекс“ЕООД, гр.София, вх.№ 201/07.05.2019г., 15:15 ч., ОП-4 и ОП-6. 
 
10.„Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 202/07.05.2019 г.15:20ч., 
ОП-2 и ОП-5; 
 



11.ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, вх.№ 203/07.05.2019г., 15:30ч.,ОП-1 и ОП-3. 
 
Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори по 
реда на тяхното постъпване предложенията на участниците, оповести тяхното 
съдържание и извърши проверка за наличието на подписани технически 
предложения и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на 
комисията подписаха техническите предложения, съдържащи се в офертите на 
участниците, както и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията предложи на по един от присъстващите представители на другите 
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. В отговор на поканата присъстващите представители 
подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички 
участници, а техническите предложения съдържащи се само в офертите на: 
„ДимитърДаракчиев“ООД, „Нове инженеринг“ЕООД, „Бороимпекс“АД, „Мира 
Фууд“ЕООД  и „Брадърс Комерс“ООД. 
При следващи покани за подписване на Технически предложения, съдържащи се в 
останалите оферти, представителите отказаха да се възползват от правото си да ги 
подпишат.  
С извършените описани действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи в 12:30 часа на 08.05.2019 г. 

На 13.05.2019 г.комисията назначена със заповед №.50 от 08.05.2019г. на 

изпълнителния директор, продължи своята работа в закрито заседание в състав от 

всички свои редовни членове, с преглед на офертите, подадени по обособени 

позиции № I, №2 и №3, №4, №5, №6 и №7, като констатациите са отразени в 

настоящия протокол. Комисията прие решение, офертите да се отворят  по реда на 

постъпването им, записани във входящия регистър за обществени поръчки на 

Възложителя. 
 

1. Обособена позииия № 3. Участник „ДимитърДаракчиев“ООД гр.Смолян. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника 

„ДимитърДаракчиев“ООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №3, 

вписана под № 193/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът  е представил оптичен носител – компакт диск на който е записан 

ЕЕДОП в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис. Форматът в 

който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. 



Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият е подписан от лицето по чл.40 от 

ППЗОП. 

След преглед на документа ЕЕДОП, Комисията установи следното: 

1.Участникът е декларирал в част ІІ, раздел В, че няма да използва капацитета на 

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

2.В представения еЕЕДОП в част ІV Критерии за подбор, раздел В, поле 

Технически и професионални способности, участникът „Димитър Даракчиев“ООД 

е посочил  информацията за съответствие с изискването в т.3.3.4 в раздел Втори, 

Специфични изисквания на документацията: „ Участникът да  разполага през 

целия срок на изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство 

и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ удостоверение, издадено на 

основание чл.13, ал.1 – ал.7 от Закон за храните   от БАБХ“. 

Информацията  сочи, че участникът притежава собствен обект – Склад за търговия 

на едро с хранителни продукти, находящ се в гр.Смолян, ул. „Тракия“№4ж, 

съгласно посочен нотариален акт №199, том ІІІ, рег.№ 4694, дело № 492/2004 г.За 

обекта има издадено Удостоверение по чл.12 от Закона за храните, № 

2103001/15.04.2013 г., издадено от ОДБХ – гр.Смолян. 

3. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 

изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирал е 4 броя товарни 

автомобили, негова собственост, за които има издадени Удостоверения за 

регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински 

произход, издадени от ОДБХ – гр.Смолян.  

4. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът  е представил пълна 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

• Сертификат № FS1015007/18 от 03.10.2018 г., валиден до 03.10.2021 г., за 

внедрена Система за управление на безопасност на храните, съгласно EN 

ISO 22000 – 2005г. обхват на сертификацията:Търговия на едро с хранителни 

продукти;  

• Сертификат № Q970517 от 31.10.2017 г., валиден до 30.10.2020 г. за внедрена 

Система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001 – 2015г. обхват 



на сертификацията: Търговия на едро с хранителни продукти;  

Сертификатите са издадени от ICR – Bulgaria Ltd. 

 

Комисията прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане на 
процедурата, Участникът „Димитър Даракчиев“ООД, в срок до 5 работни 
дни от получаване на настоящия протокол, да представи доказателства на 
основание чл. чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП: 
 

1.Заверено копие от документ за собственост или друг документ, доказващ че 
участникът ще разполага за целия период за изпълнение на договора с този 
обект 

2.Заверено копие от Удостоверение по чл.12 от Закона за храните, №          

2103001/15.04.2013 г., издадено от ОДБХ – гр.Смолян. 
3.Удостоверения по чл.246 от ЗВМД за автомобилите превозващи хранителни 
продукти от животински произход. 
4.Заверени копия от Сертификати за внедрена система за качество и 
безопасност на храните. 

 
2. Обособена позиция №4.Участник „Нове инженеринг“ЕООД гр.Свищов. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Нове 

инженеринг“ЕООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №4, вписана 

под № 194/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който е записан 

ЕЕДОП в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис. Форматът в 

който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият е подписан от лице по чл.40 от 

ППЗОП. 

След преглед на документа ЕЕДОП, Комисията установи следното: 

ЕЕДОП на участника. 
1.Участникът е декларирал в част ІІ, раздел В, че ще използва капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор посочени в част ІV. В тази връзка 

комисията провери за наличието на отделно представен и установи, че към 

офертата е представен втори ЕЕДОП от лицето, чиито капацитет участникът 

възнамерява да използва -  „ОРИМЕКС“ООД.  

В представения еЕЕДОП в част ІV Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 



и професионални способности, участникът „Нове инженеринг“ЕООД е посочил  

информацията за съответствие с изискването в т.3.3.4 в раздел Втори, Специфични 

изисквания на документацията: „ Участникът да  разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти, притежаващ удостоверение, издадено на основание чл.13, 

ал.1 – ал.7 от Закон за храните   от БАБХ“. Същият е описал подробно търговска 

сграда наета с договор за наем, находяща се в град Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк“ №41, като собственик на обекта съгласно приложен към офертата 

констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот №153, том І, 

рег.1793, дело № 136 от 2202 г., е фирма „Оримекс“ООД. За обекта е издадено 

Удостоверение № 8125/07.07.2015 г. за регистрация за търговия на едро за 20 групи 

храни, приложено към офертата. След преглед на представените документи към 

офертата, комисията установи, че участникът е приложил заверено копие от 

удостоверение № 8126/07.07.2015 г., издадено от  Областна дирекция по 

безопасност на храните гр. Велико Търново. В удостоверението е записано,  че в 

склада за търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, 

собственост на фирма „Оримекс“ООД, съгласно регистрация по чл.12 от Закона за 

храните № 8125/07.07.2015 г. и вет.регистация № BG0403022, „Нове 

инженеринг“ЕООД като наемател съгласно приложения договор за наем от 

01.06.2015г., ползва част от търговската база. Участникът „Нове 

инженеринг“ЕООД  ползва ветеринарната регистрация  .№ BG 0403022 на обекта, 

собственост на „Оримекс“ООД.  

ЕЕДОП на третото лице. 
В представения еЕЕДОП в част ІV Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, третото лице „Оримекс“ООД е посочило 

информация за съответствие с изискването в т.3.3.4 в раздел Втори, Специфични 

изисквания на документацията: „ Участникът да  разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти, притежаващ удостоверение, издадено на основание чл.13, 

ал.1 – ал.7 от Закон за храните   от БАБХ“.  Третото лице е описало подробно 

търговската база, находяща се в град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ №41, 

Удостоверение № 8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за търговия на едро за 

20 групи храни, издадено на „Оримпекс“ООД.  

2.Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 

изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 17 броя 



товарни автомобили, негова собственост. След преглед на офертата, комисията 

установи, че участникът е приложил за всички автомобили заверени копия от 

Свидетелство за регистрация част І и Удостоверения по чл.246 от ЗВМД, издадени 

от ОДБХ – гр.Велико Търново за всички автомобили. 

3.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът не е представил пълна 

информация (посочени са само номерата на четири стандарта), позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.2. от раздел ІІ  на 

документацията, а именно: 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 
предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 
хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството; 
- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 
хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 
на хранителните проэдукти”. 
При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 
откри приложени пет броя Сертификати, доказващи съответствието  с изискването 
към техническите и професионалните способности на участника: 

• Стандарт  БДС ISO 9001:2015, сертификат № ТRBA 100 0236, издаден на 
30.05.2018 г., валиден до 01.06.2019 г., издаден от Тюф Рейнланд България 
ООД, с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и доставка 
на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и животински 
произход, минерални води и напитки. 

• Стандарт БДС ISO 22000:2006, сертификат № TRBA 180 0060, издаден на 
09.02.2017 г., валиден до 08.02.2020 г., издаден от Тюф Рейнланд –България 
ООД, с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и доставка 
на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и животински 
произход, минерални води и напитки. 

• Потвърждение изх.№ 1298/16.10.2018 г. издадено от Тюф Рейнланд –
България ООД, за обхвата на посочените по-горе сертификата, включващи 
храни (съгласно структурата по т.12 от ДР на Закон за храните). 

• НАССР Сертификат № ТРБ 01 180 0177, издаден на 08.02.2017 г. с валидност 
08.02.2020 г. , с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и 
доставка на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и 
животински произход, минерални води и напитки. 



• Стандарт БДС ISO 14001:2015,  сертификат № TRBA 110 0138, издаден на 
04.09.2018 г., валиден до 03.09.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд –България 
ООД, с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и доставка 
на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и животински 
произход, минерални води и напитки. 

• Стандарт БДС ISO 14001:2015,  сертификат № TRBA 110 0138, издаден на 
04.09.2018 г., валиден до 03.09.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд –България 
ООД, с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и доставка 
на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и животински 
произход, минерални води и напитки. 

• Стандарт БДС ISO 18001:2007,  сертификат № TRBA 113 0154, издаден на 
19.05.2016 г., валиден до 15.05.2019 г., издаден от Тюф Рейнланд –България 
ООД, с област на приложение: Закупуване, съхранение, продажба и доставка 
на пресни и преработени хранителни продукти от растителен и животински 
произход, минерални води и напитки. 
 

С представянето на документите към офертата си, Комисията приема, че 
участникът отговаря на посочения критерий за подбор и няма да изисква 
представянето на допълнителна информация относно въвеждане на системите за 
управление на процесите в областта на предмета на обществената поръчка. 
 
Въз основа на констатираните обстоятелства, комисията взе единодушно решение 
да допусне участника до следващия етап, при който ще се разглеждат техническите 
предложения за участие по обособена позиция №4. 

 
3. Обособена позиция №4. Участник „Бороимпекс“АД, гр.Борово, обл.Русе. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „БОРОИМПЕКС“АД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №4, вписана под № 195/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който е записан 

ЕЕДОП в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис. Форматът в 

който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същият е подписан от лицата по чл.40 от 

ППЗОП. 

След преглед на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

1.Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 



установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори и т. 3.5.1 от 

същия раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 
продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 
12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 
на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 
бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 
номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 
дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 
В еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически и 
професионални способности, участникът е посочил информация за съответствие с 
изискването по т.3.3.4. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2  броя 
обекти.  
„1.Месопреработв.предприятие с Удост.№ 04856/14.06.2013 г. изд. от 
ОДБХ-Русе;2 Склад за хран.стоки с Удост.№01011/17.06.2011 г. изд. от ОДБХ – 
Русе“.  
Комисията прие, че направения запис в ЕЕДОП е непълен и несъответства на 
изискването на т.3.3.4. 
След преглед на представените документи към офертата, комисията установи, че 
участникът е приложил заверено копие от Нотариален акт №17, том.ІХ, дело № 
2374/1997 г., със съдържаща се сделка  за закупени два недвижими имоти (дворни 
места с построени в тях масивни сгради). От данните в него, поради неподадена 
информация за адрес на обектите, комисията не може да направи извод, че 
посочените в еЕЕДОП два търговски обекта, са  сградите описани в Нотариалния 
акт. Участникът е представил  Удостоверение за регистрация № 04856/14.06.2013 
г., издадено от  Областна дирекция по безопасност на храните гр.Русе за обект: 
Месопреработвателно предприятие и Удостоверение за регистрация № 
01011/17.06.2011 г, издадено от ОДБХ за обект: Склад за хранителни стоки. 
Удостоверенията са издадени на името на участника „Бороимпекс“АД. 

2. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 

изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 5 броя 

товарни автомобили, негова собственост, за които има издадени Удостоверения за 



регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински 

произход, издадени от ОДБХ – гр.Русе.  
3. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на представения от участника единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 
информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 
за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 
т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 
предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 
хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството; 
- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 
хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 
на хранителните продукти”. 
При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 
откри приложени шест броя Сертификати, доказващи съответствието  с 
изискването към техническите и професионалните способности на участника: 

• Стандарт  БДС EN ISO 9001:20015, сертификат № СУК -  109 – 01/019, 
издаден на 27.03.2019г., валиден до 27.03.2022 г., издаден от ВИ ЕКСПЕРТ 
КОНСУЛТ ЕООД, с обхват: Добив на бяло и червено месо, субпродукти от 
свине, еднокопитни и преживни животни и последваща преработка и 
производство на мляно месо, охладени и замразени разфасовки и заготовки 
от раздробено и нераздробено червено и бяло месо, варени и варено-пушени 
месни продукти. 

• Стандарт  БДС ISO 22000:2010, сертификат № 01/BG- 116/0045 - 019, 
издаден на 17.02.2019г.,валиден до 17.12.2022 г., издаден от ВИ ЕКСПЕРТ 
КОНСУЛТ ЕООД, с обхват: Добив на бяло и червено месо, субпродукти от 
свине, еднокопитни и преживни животни и последваща преработка и 
производство на мляно месо, охладени и замразени разфасовки и заготовки 
от раздробено и нераздробено червено и бяло месо, варени и варено-пушени 
месни продукти. 

• Сертификат ISA Cert B.V. за потвърждение за изпълнение на изискванията 
съдържащи сев IFS Food, версия 6, януари 2015, валиден до 22.12.2019 г.с 
обхват на одита: Добив на бяло и червено месо, субпродукти от свине, 
еднокопитни и преживни животни и последваща преработка и производство 
на мляно месо, охладени и замразени разфасовки и заготовки от раздробено 
и нераздробено червено и бяло месо, варени и варено-пушени месни 
продукти. 



• Стандарт БДС EN ISO 9001 : 20015, Сертификат  № СУК -  11 – 08/019, 
издаден на 25.02.2019г., валиден до 25.02.2022 г., издаден от ВИ ЕКСПЕРТ 
КОНСУЛТ ЕООД, с обхват: Складиране и търговия с хранителни продукти 
от животински и неживотински произход. 

• Стандарт  БДС EN ISO 22000:2010, Сертификат № 02/BG – 86 / 005-019, 
издаден на 11.03.2019г.,валиден до 11.03.2022 г., издаден от ВИ ЕКСПЕРТ 
КОНСУЛТ ЕООД, с обхват: Складиране и търговия с хранителни продукти 
от животински и неживотински произход. 

• Сертификат ISA Cert B.V. за потвърждение за изпълнение на изискванията 
съдържащи сев IFS Food, версия 6, януари 2015, валиден до 22.09.2019 
г.обхват на одита:Търговия с хранителни продукти от животински и 
неживотински произход. 
 

С представянето на документите към офертата си, Комисията приема, че 
участникът отговаря на посочения критерий за подбор относно въвеждане на 
системите за управление на процесите в областта на предмета на обществената 
поръчка и няма да изисква представянето на допълнителна информация. 
 
Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Бороимпекс“АД, в 
срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 
представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 
съответствие с изискването за подбор по т.3.3.4. от раздел ІІ на 
документацията, че обектите описани в ЕЕДОП са идентичини със сградите, 
посочени в Нотариалния акт и в Удостоверенията за регистрация в ОДБХ. 
 
4. Обособена позиция № 5. „Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Мира ФУУД“ЕЕОД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №5, вписана под № 196/07.05.2019 
г. в регистъра на възложителя, показа следното: 
 
Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който няма данни да е 
записан ЕЕДОП. При отваряне на диска Комисията установи, че същият е празен. 
След преглед на офертата, се установи, че няма приложени други документи, от 
които Комисията да приеме, че участникът отговаря на посочения критерий за 
подбор.  В раздел Трети „Оферта“, подраздел ІІ „Съдържание на офертата“,  в 
т.16.1 и  т.17.1. от документацията е записано като изискване  за представяне на 
ЕЕДОП, следното: 



„16. В опаковката следва да се съдържат поне следните документи: 
16.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на 
Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 

ЕЕДОП трябва да бъде представен в електронен вид, в нередактируем 
формат, подписан с електронен/електронни подпис/и. 

Допустимите начини на попълване и представяне на ЕЕДОП са указани в 
Методическо указание на изпълнителния директор на АОП с изх. номер: 
МУ-4/02.03.2018 г., достъпно на следния адрес: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf. 

В съответствие с указаното в цитираното разяснение, участниците 
могат да избират да подготвят и представят ЕЕДОП измежду някой от 
следните начини: 

1. Чрез използване на осигурената от АОП безплатна услуга чрез 
информационната система за eЕЕДОП, която може да се достъпи на адрес 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При подготовката на процедурата възложителят е създал образец на 
ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените в 
документацията изисквания, свързани с личното състояние на участниците и 
критериите за подбор – този образец е приложен на профила на купувача към 
документацията в електронен вид в PDF и в XML формат. Вторият формат на 
файла служи за зареждане на формуляра в системата за еЕЕДОП, достъпна на 
адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

2. Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП участниците могат да 
подготвят ЕЕДОП, използвайки формуляра „ Стандартен образец за единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, който може да свалят 
във формат Word от поддържания от АОП Портал за обществени поръчки: 
www.aop.bg. След попълване на формуляра той следва да се приведе във формат, 
който да не позволява редактиране на неговото съдържание, след което да се 
подпише с електронен/електронни подпис/и. 

Независимо коя форма за попълване на ЕЕДОП използват, участниците 
следва да съобразят следното: 

Един от начините за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид в 
настоящата процедура е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 
който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание.  



Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен 
път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът 
следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 
подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок 
за получаване на офертите“.  
 

„ 17.1. В ЕЕДОП участниците предоставят информацията, изисквана от 
Възложителя, и посочват данни относно публичните регистри, в които се 
съдържа информация за декларираните обстоятелства, или за компетентния 
орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен 
да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя“. 
Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя да представи информация  
позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор. 
Комисията приема, че проблемът е технически и затова прие единодушно следното 
решение:   
 

Участникът „Мира Фууд“ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол  да представи  еЕЕДОП в съответствие с посочените от 
Възложителя допустими начини, описани в раздел Трети „Оферта“, 
подраздел ІІ „Съдържание на офертата“,  т.16.1. от документацията. 
 
5. Обособена позиция №7.„Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Мира ФУУД“ЕЕОД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №7, вписана под № 196/07.05.2019 
г. в регистъра на възложителя, показа следното: 
 
Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който няма данни да е 
записан ЕЕДОП. При отваряне на диска Комисията установи, че същият е 
празен.След преглед на офертата, се установи, че няма приложени други 
документи, от които Комисията да приеме, че участникът отговаря на посочения 
критерий за подбор.  В раздел Трети „Оферта“, подраздел ІІ „Съдържание на 
офертата“,  в т.16.1 и  т.17.1. от документацията е записано като изискване  за 
представяне на ЕЕДОП, следното: 

„16. В опаковката следва да се съдържат поне следните документи: 
16.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на 
Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в 



обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. 

ЕЕДОП трябва да бъде представен в електронен вид, в нередактируем 
формат, подписан с електронен/електронни подпис/и. 

Допустимите начини на попълване и представяне на ЕЕДОП са указани в 
Методическо указание на изпълнителния директор на АОП с изх. номер: 
МУ-4/02.03.2018 г., достъпно на следния адрес: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf. 

В съответствие с указаното в цитираното разяснение, участниците 
могат да избират да подготвят и представят ЕЕДОП измежду някой от 
следните начини: 

 
1. Чрез използване на осигурената от АОП безплатна услуга чрез 

информационната система за eЕЕДОП, която може да се достъпи на адрес 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При подготовката на процедурата възложителят е създал образец на 
ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените в 
документацията изисквания, свързани с личното състояние на участниците и 
критериите за подбор – този образец е приложен на профила на купувача към 
документацията в електронен вид в PDF и в XML формат. Вторият формат на 
файла служи за зареждане на формуляра в системата за еЕЕДОП, достъпна на 
адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

2. Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП участниците могат да 
подготвят ЕЕДОП, използвайки формуляра „ Стандартен образец за единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, който може да свалят 
във формат Word от поддържания от АОП Портал за обществени поръчки: 
www.aop.bg. След попълване на формуляра той следва да се приведе във формат, 
който да не позволява редактиране на неговото съдържание, след което да се 
подпише с електронен/електронни подпис/и. 

Независимо коя форма за попълване на ЕЕДОП използват, участниците 
следва да съобразят следното: 

Един от начините за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид в 
настоящата процедура е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 
който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание.  

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен 
път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът 
следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 



подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок 
за получаване на офертите“.  
 

„ 17.1. В ЕЕДОП участниците предоставят информацията, изисквана от 
Възложителя, и посочват данни относно публичните регистри, в които се 
съдържа информация за декларираните обстоятелства, или за компетентния 
орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен 
да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя“. 
Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя да представи информация  
позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор. 
Комисията приема, че проблемът е технически и затова единодушно прие следното 
решение:   
 
Участникът „Мира Фууд“ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол  да представи  еЕЕДОП в съответствие с посочените от 
Възложителя допустими начини, описани в раздел Трети „Оферта“, 
подраздел ІІ „Съдържание на офертата“,  т.16.1. от документацията. 

 
6. Обособена позиция №3 .„Фантастика 2002“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Фантастика 
2002“ЕООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №3, вписана под № 
197/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 
Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който е записан 
ЕЕДОП в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис.Форматът в 
който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. 
Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 
лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият е подписан от лице по чл.40 от 
ППЗОП. 
След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 
1.Участникът  е представил информация, относно  критерия за подбор, отнасящ се 
до техническите и професионални възможности, която е непълна. Съгласно  т. 
3.3.4  от раздел Втори и т.3.5.1 от същия раздел  на документацията, изискването на 
възложителя е следното:  

„3.3.4. Участникът да разполага  през целия срок на изпълнение на 
поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 
продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 
12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 
на храните (БАБХ).  



3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 
бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 
номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 
дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 
Участникът е декларирал обект Складова база, находяща се в град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“№174. Има издадено Удостоверение за писване в списъка на 
наемателите за търговия с храни на едро № 0963/20.01.2016 г. Участникът не е 
декларирал, дали обектът е собствен или нает от друго лице. В кориците на 
офертата не бяха открити документи относно това обстоятелство, позволяваща на 
комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор отнасящ се до 
техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел „Втори“ 
на документацията. При извършената справка в публичния регистър на ОДБХ, 
Комисията установи, че участникът „Фантастика 2002“ЕООД е вписан в регистъра 
на наемателите - търговци на складова база, находяща се в град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“ №174. Като наемодател е вписан „Фууд Деливъри Експрес“ЕООД. 
Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с наемните отношения между 
страните относно обстоятелствота, че участникът ще разполата за целия период за 
изпълнение на договора с този обект, както и относно липса на информация  на  
вписани  данни  в регистъра на ОДБХ за наемателя - търговец, комисията прие 
единодушно решение на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, участникът да представи 
допълнителна информация. 

2. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 

изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2 броя 

товарни автомобили, собственост на участника, за които има издадени 

Удостоверения за регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и 

неживотински произход, издадено от ОДБХ – гр.Пловдив .  

 

3.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът  е представил пълна 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

• Сертификат № CN/15569IQ-1 от 16.07.2018 г., валиден до 15.07.2021 г., за 

внедрена Система за управление на качеството на храните, съгласно EN ISO 

9001:2015, обхват на сертификацията: Търговия на едро с хранителни 

продукти;  



• Сертификат № CN/15569IFS от 16.07.2018 г., валиден до 15.07.2021 г. за 

внедрена Система за управление на безопасност на  храните, съгласно  ISO 

22000:2005, обхват на сертификацията: Търговия на едро с хранителни 

продукти;  

Сертификатите са издадени от Socotec Certification International  UK Limited. 
 
Комисията прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане на 
процедурата, Участникът „Фантастика 2002“ЕООД, в срок до 5 работни дни 
от получаване на настоящия протокол следва да представи доказателства на 
основание чл. чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП: 

1.Заверено копие от Договор за наем между „Фантастика 2002“ЕООД и „Фууд 
Деливъри Експрес“ЕООД, или друг документ, доказващ че участникът ще 
разполага за целия период за изпълнение на договора с този обект 
2.Заверено копие от Удостоверение № 0963/20.01.2016 г. за вписване в                                                              
регистъра на наемателите – търговци, издадено от  ОДБХ – Пловдив. 
3.Удостоверениея по чл.246 от ЗВМД за автомобилите превозващи хранителни 
продукти от животински произход. 
4.Заверени копия от Сертификати за внедрена система за качество и 
безопасност на храните. 
 

7. Обособена позиция №3 .„Фантастика 2002“ЕООД, гр.Пловдив. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Фантастика 
2002“ЕООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №3, вписана под № 
197/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 
Участникът е представил оптичен носител – компакт диск на който е записан 
ЕЕДОП в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис.Форматът в 
който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. 
Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 
лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият е подписан от лице по чл.40 от 
ППЗОП. 
След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 
1.Участникът  е представил информация, относно  критерия за подбор, отнасящ се 
до техническите и професионални възможности, която е непълна. Съгласно  т. 
3.3.4  от раздел Втори и т.3.5.1 от същия раздел  на документацията, изискването на 
възложителя е следното:  

„3.3.4. Участникът да разполага  през целия срок на изпълнение на 
поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 
продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 



12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 
на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 
бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 
номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 
дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 
Участникът е декларирал обект Складова база, находяща се в град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“№174. Има издадено Удостоверение за писване в списъка на 
наемателите за търговия с храни на едро № 0963/20.01.2016 г. Участникът не е 
декларирал, дали обектът е собствен или нает от друго лице. В кориците на 
офертата не бяха открити документи относно това обстоятелство, позволяваща на 
комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор отнасящ се до 
техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел „Втори“ 
на документацията. При извършената справка в публичния регистър на ОДБХ, 
Комисията установи, че участникът „Фантастика 2002“ЕООД е вписан в регистъра 
на наемателите - търговци на складова база, находяща се в град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“ №174. Като наемодател е вписан „Фууд Деливъри Експрес“ЕООД. 
Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с наемните отношения между 
страните относно обстоятелствота, че участникът ще разполата за целия период за 
изпълнение на доовора с този обект, както и относно липса на информация  на  
вписани  данни  в регистъра на ОДБХ за наемателя - търговец, комисията прие 
единодушно решение на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, участникът да представи 
допълнителна информация. 

2. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 

и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 

изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2 броя 

товарни автомобили, собственост на участника, за които има издадени 

Удостоверения за регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и 

неживотински произход, издадено от ОДБХ – гр.Пловдив .  

3. 3.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  Участникът  е представил пълна 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

• Сертификат № CN/15569IQ-1 от 16.07.2018 г., валиден до 15.07.2021 г., за 

внедрена Система за управление на качеството на храните, съгласно EN ISO 

9001:2015, обхват на сертификацията: Търговия на едро с хранителни 



продукти;  

• Сертификат № CN/15569IFS от 16.07.2018 г., валиден до 15.07.2021 г. за 

внедрена Система за управление на безопасност на  храните, съгласно  ISO 

22000:2005, обхват на сертификацията: Търговия на едро с хранителни 

продукти;  

Сертификатите са издадени от Socotec Certification International  UK Limited. 
 
Комисията прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане на 
процедурата, Участникът „Фантастика 2002“ЕООД, в срок до 5 работни дни 
от получаване на настоящия протокол следва да представи доказателства на 
основание чл. чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП: 
1.Заверено копие от Договор за наем между „Фантастика 2002“ЕООД и „Фууд 
Деливъри Експрес“ЕООД, или друг документ, доказващ че участникът ще 
разполага за целия период за изпълнение на договора с този обект 
2.Заверено копие от Удостоверение № 0963/20.01.2016 г. за вписване в регистъра 
на наемателите – търговци, издадено от ОДБХ – Пловдив. 
3.Удостоверениея по чл.246 от ЗВМД за автомобилите превозващи хранителни 
продукти от животински произход. 
4.Заверени копия от Сертификати за внедрена система за качество и безопасност 
на храните. 
 
8 Обособена позиция №5. „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара Загора. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Брадърс 
Комерс“ООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №5, вписана под № 
198/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 
Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 
записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 
подпис.Форматът в който е представен документа не позволява редактиране на 
съдържанието му . 
Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 
лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 
от ППЗОП. 
След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 
1.В  Част II, Раздел В, поле „Информация относно използването на капацитета на 
други субекти“, на въпроса: „ Икономическият оператор ще използва ли 
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 
част ІV и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу“, 
участникът е посочил отговор „ДА“. Комисията констатира, че участникът не е 



посочил в същото поле данни за третото лице, както и неоткри надлежно попълнен  
и подписан от същото лице  ЕЕДОП. Предвид посоченото изискване, комисията 
прие решение да изиска от участника представяне на нов ЕЕДОП в който да 
представи информация за лицето, което ще използва, за да изпълни критериите за 
подбор, псочени в част ІV и част V, както и да представи за субекта попълнен и 
подписан от това лице ЕЕДОП. 
След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри приложен 
Договор за наем, подписан на 26.04.2016 г. със „Сивена“ЕООД като наемодател и 
„Брадърс Комерс“ООД като наемател.Договорът е със срок 5 години до 26.04.2021 
г.Към договора е приложен и Анекс от 23.04.2019 г.с който страните удължават 
срока до 2026 г. Съгласно договора за наем, Наемодателят отдава под наем на 
Наемателя Хладилна складова база, намираща се в двора на Търговска складова 
база, с адрес гр.Стара Загора, ул. „Анастасия Тошева“ (без номер). От горното 
Комисията прави извод, че третото лице е Наемодателят  по този договор, но 
поради липса на информация в посоченото поле, не може да приеме, че  
участникът отговаря за изпълнен критерий за подбор, по т.3.3.4 от раздел Втори, 
„Специфични изисквания“. 
2. Комисията установи, че участникът е ползвал формуляра „Стандартен образец 
за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а не 
съкратения вариант  приложен към документацията, направен за улеснение на 
участниците. В част ІV „Изисквания към участниците в процедурата“, раздел 
Първи, „Общи положения“, т.2.8 от документацията, възложителят е посочил 
следното:  
      „2.8. При подаване на офертата участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на 
съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се 
съответните раздели на ЕЕДОП в Част ІІІ „ Основания за изключване“. 
При прегледа на ЕЕДОП на участника, комисията установи, че са попълвани 
полета, които  не са част от изискваната информация от възложителя, свързана с 
критерии за подбор.  
В част ІV „Критерии за подбор“, раздел „Годност“, поле „Вписване в съответен 
професионален регистър в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС“, участникът  е  посочил отговор 
„ДА“. Посочил е,че информацията не е достъпна. 
В следващото поле „Вписване в търговски регистър в държавата членка на 
установяване, посочени в приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС“, участникът  
е  посочил отговор „ДА“. Посочил  е,че информацията не е достъпна. 
Съгласно приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС, за европeйските държави са 
изброени кои са действащите професионални и търговски регистри.За България е 
посочено, че това е Търговският регистър, който е публичен. За комисията не става 



ясно за коя държава се отнася информацита посочена в тези полета. 
В следващите две  полета които се отнасят за поръчки за услуги, за които е 
необходимо специално разрешение и членство в определена организация, 
участникът е посочил отговорите „ДА“, а информацията е недостъпна според 
записа в документа. 
Предвид горното, поради попълване на полетата, отнасящи се за дейност „услуги“, 
а не за дейност „доставки“, какъвто е предмета на настоящата обществена поръчка, 
Комисията прие решение участникът да представи нов ЕЕДОП, като на въпросите 
отнасящи се за дейност „Услуги“ следва да посочи отговор  „НЕ“. 
В част ІV, раздел „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, участникът е 
записал начални и крайни дати за брой финансови години (без суми), независимо, 
че възложителят в Раздел Втори, „Специфични изисквания“, т.3.2, Възложителят 
не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на 
участниците. 
3. В представения еЕЕДОП част ІV, раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 
или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 
притежаване на обект, участникът е декларирал следното: „ Складова база 
„ Брадърс комерс“ гр.Стара Загора, ул.Анастасия Тошева №2; Склад за 
съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински 
произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана 
температура; N на регистрация от ОДБХ  гр.Стара Загора №1/24.08.2018 г.; 
нает; ISO 22000:2005“ . 
Приложени са  два броя Удостоворения за регистрация по чл.12 от Закона за 
храните:  
1.№ 101/21617/24.08.2018 г.издадено от ОДБХ – Стара Загора за обект за търговия 
на едро с храни, находящ се в гр.Стара Загора, кв.“Индустриален“, ул.Анастасия 
Тошева“(без номер), издадено  на името на „Сивена“ ЕООД, с рег.№ BG2403012. 
2. № 1/24.08.2018 г. за вписване в Списъка на наемателите – търговци на храни, 
издадено от ОДБХ - Стара Загора за Склад за съхранение и търговия на едро с 
продукти от животниски и неживотински произход, за които се изисква условия за 
съхраняване с контролирана температура, находящ се в гр.Стара Загора, 
ул.Анастасия Тошева“ (без номер), кв.Индустриален, издадено на името на 
„Брадърс Комерс“ООД, с посочен ветр.регистър  № BG2403012. 
 В кориците на офертата, Комисията  откри приложен Договор за наем, подписан 
на 26.04.2016 г. между „Брадърс Комерс“ООД като наемател  и „Сивена“ЕООД 
като наемодател. Обектът който е отдаден под наем е Търговска складова база в 
гр.Стара Загора, ул.“Анастасия Тошева“ (без номер). Срокът на действие на 
договора е 5 години. На 23.04.2019 г. с Анекс към договора, също приложен, 
срокът е удължен с още 5 години. 
4. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 



и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 
изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2 броя 
товарни автомобили, негова собственост, за които има издадени Удостоверения за 
регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински 
произход, издадени от ОДБХ – гр.Стара Загора, приложени към офертата. 
5.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ на представения от участника единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 
информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 
за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 
т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 
 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Брадърс Комерс“ООД“ участникът 

е отбелязал   с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи в кориците на офертата, 

Комисията откри приложени 2 броя Сертификати издадени на името на участника, 

доказващи съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника:  

1. Стандарт ISO 22000:2005, за търговски обект за Търговия на едро с хранителни 

продукти, сертификат № 71189, издаден на 10.02.2014 г., валиден до 10.02.20120 г., 

издаден от сертифицираща организация NQA. 

2. Стандарт ISO 9001:2015 за търговски обект за Търговия на едро с хранителни 

продукти, сертификат № 71602, издаден на 09.02.2014 г., валиден до 08.02.2020 г., 



издаден от сертифицираща организация NQA. 

С представянето на документите към офертата си, Комисията приема, че 

участникът отговаря на посочения критерий за подбор и няма да изисква 

представянето на допълнителна информация относно въвеждане системи за 

управление в областта на обществената поръчка. 

 
Предвид изложеното комисията единодушно реши, участникът „Брадърс 

Комерс“ООД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол  

да представи  информация, като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

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

да бъдат отразени констатциите на Комисията, изложени по-горе. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.Нов ЕЕДОП с отразена в него информация, съгласно  констатациите на 
Комисията за несъответствия в посочените раздели . 
2. еЕЕДОП за третото лице. 
3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 
документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 
процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 
доставки на хранителни продукти.  
 
9.Обособена позиция №6. „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара Загора. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Брадърс 

Комерс“ООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №6, вписана под № 

198/07.05.2019 г. в регистъра на Възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 

записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 

подпис.Форматът в който е представен документа не позволява редактиране на 

съдържанието му . 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1.В  Част II, Раздел В, поле „Информация относно използването на капацитета на 



други субекти“, на въпроса: „ Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 

част ІV и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу“, 

участникът е посочил отговор „ДА“. Комисията констатира, че участникът не е 

посочил в същото поле данни за третото лице, както и неоткри надлежно попълнен  

и подписан от същото лице  ЕЕДОП.Предвид посоченото изискване, комисията 

прие решение да изиска от участника представяне на нов ЕЕДОП в който да 

представи информация за лицето, което ще използва, за да изпълни критериите за 

подбор, псочени в част ІV и част V, както и да представи за субекта попълнен и 

подписан от това лице ЕЕДОП. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри приложен 

Договор за наем, подписан на 26.04.2016 г. със „Сивена“ЕООД като наемодател и 

„Брадърс Комерс“ООД като наемател. Договорът е със срок 5 години до 26.04.2021 

г.Към договора е приложен и Анекс от 23.04.2019 г.с който страните удължават 

срока до 2026 г.Съгласно договора за наем, Наемодателят отдава под наем на 

Наемателя Хладилна складова база, намираща се в двора на Търговска складова 

база, с адрес гр.Стара Загора, ул. „Анастасия Тошева“ (без номер). От горното 

Комисията направи извод, че третото лице е Наемодателят  по този договор, но 

поради липса на информация в посоченото поле, не може да приеме, че участникът 

отговаря за изпълнен критерий за подбор, по т.3.3.4 от раздел Втори, „Специфични 

изисквания“. 

2. Комисията установи, че участникът е ползвал формуляра „Стандартен образец 

за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а не 

съкратения вариант  приложен към документацията. В част ІV „Изисквания към 

участниците в процедурата“, раздел Първи, „Общи положения“, т.2.8 от 

документацията, възожителят е посочил следното:  

      „2.8. При подаване на офертата участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на 

съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се 

съответните раздели на ЕЕДОП в Част ІІІ „ Основания за изключване“. 

При прегледа на ЕЕДОП на участника, комисията установи, че са попълвани 

полета, които  не са част от изискваната информация от възложителя, свързана с 

критерии за подбор.  

В част ІV „Критерии за подбор“, раздел „Годност“, поле „Вписване в съответен 

професионален регистър в държавата членка на установяване, посочени в 

приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС“, участникът  е  посочил отговор 
„ДА“. Посочил  е,че информацията не е достъпна. 



В следващото поле „Вписване в търговски регистър в държавата членка на 

установяване, посочени в приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС“, участникът  
е  посочил отговор „ДА“. Посочил  е,че информацията не е достъпна. 
Съгласно приложение ХІ към Директива 2014/24/ЕС за европиййските държави са 

изброени кои са действащите професионални и търговски регистри.За българия е 

посочено, че това е Търговският регистър, който е публичен. За комисията не става 

ясно за коя държава се отнася информацита посочена в тези полета. 

В следващите две  полета които се отнасят за поръчки за услуги, за които е 

необходимо специално разрешение и членство в определена организация, 

участникът е посочил отговорите „ДА“, а информацията е недостъпна според 

записа в документа. 

Предвид горното, поради попълване на полетата, отнасящи се за дейност „услуги“, 

а не за дейност „доставки“, какъвто е предмета на настоящата обществена поръчка, 

Комисията прие решение участникът да представи нов ЕЕДОП, като на въпросите 

отнасящи се за дейност „Услуги“ следва да запише  отговор  „НЕ“.. 

В част ІV, раздел „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, участникът е 

записал начални и крайни дати за брой финансови години  (без суми), независимо, 

че възложителят в Раздел Втори, „Специфични изисквания“, т.3.2, Възложителят 

не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на 

участниците. 

3. В представения еЕЕДОП част ІV, раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на обект, участникът е декларирал следното: „ Складова база 

„ Брадърс комерс“ гр.Стара Загора, ул.Анастасия Тошева №2; Склад за 

съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински 

произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана 

температура; N на регистрация от ОДБХ  гр.Стара Загора №1/24.08.2018 г.; 

нает; ISO 22000:2005“ . 

Приложени са  два броя Удостоворения за регистрация по чл.12 от Закона за 

храните:  

1.№ 101/21617/24.08.2018 г.издадено от ОДБХ – Стара Загора за обект за търговия 

на едро с храни,находящ се в гр.Стара Загора, кв.“Индустриален“, ул.Анастасия 

Тошева“(без номер), издадено  на името на „Сивена“ ЕООД, с рег.№ BG2403012. 

2. № 1/24.08.2018 г. за вписване в Списъка на наемателите – търговци на храни, 

издадено от ОДБХ-Стара Загора за Склад за съхранение и търговия на едро с 

продукти от животниски и неживотински произход, за които се изисква условия за 

съхраняване с контролирана температура, находящ се в гр.Стара Загора, 



ул.Анастасия Тошева“ (без номер), кв.Индустриален, издадено на името на 

„Брадърс Комерс“ООД, с посочен ветр.регистър  № BG2403012. 
В кориците на офертата, Комисията  откри приложен Договор за наем, подписан на 
26.04.2016 г. между „Брадърс Комерс“ООД като наемател  и „Сивена“ЕООД като 
наемодател. Обектът който е отдаден под наем е Търговска складова база в 
гр.Стара Загора, ул.“Анастасия Тошева“ (без номер). Срокът на действие на 
договора е 5 години. На 23.04.2019 г. с Анекс към договора, също приложен, 
срокът е удължен с още 5 години. 
4. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 
и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 
изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2 броя 
товарни автомобили, негова собственост, за които има издадени Удостоверения за 
регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински 
произход, издадено от ОДБХ – гр.Стара Загора, приложени към офертата. 
5. Участникът в еЕЕДОП, част ІV, Критерии за подбор, раздел В, поле Технически 
и професионални способности, е посочил информация за съответствие с 
изискването по т.3.3.3. от раздел ІІ на документацията да разполага с техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. Декларирани са 2 броя 
товарни автомобили, собственост на участника, за които има издадени 
Удостоверения за регистрация за превоз на хранителни продукти от животински и 
неживотински произход, издадено от ОДБХ – гр.Стара Загора, приложени към 
офертата. 

4.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 



В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Брадърс Комерс“ООД“ участникът 

е отбелязал   с ,,[Х] Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи в кориците на офертата, 

Комисията откри приложени следните 2 броя Сертификати издадени на името на 

участника, доказващи съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника: 

1. Стандарт ISO 22000:2005, за търговски обект за Търговия на едро с хранителни 

продукти, сертификат № 71189, издаден на 10.02.2014 г., валиден до 10.02.20120 г., 

издаден от сертифицираща организация NQA. 

2. Стандарт ISO 9001:2015 за търговски обект за Търговия на едро с хранителни 

продукти, сертификат № 71602, издаден на 09.02.2014 г., валиден до 08.02.2020 г., 

издаден от сертифицираща организация NQA. 

С представянето на документите към офертата си, Комисията приема, че 

участникът отговаря на посочения критерий за подбор и няма да изисква 

представянето на допълнителна информация относно въвеждане системи за 

управление в областта на обществената поръчка. 

 
Предвид изложеното комисията единодушно реши, участникът „Брадърс 

Комерс“АД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол  

да представи  информация, като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

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

да бъдат отразени констатциите на Комисията, изложени по-горе. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.Нов ЕЕДОП с отразена в него информация, съгласно  констатациите на 

Комисията за несъответствия в посочените раздели ; 

2. ЕЕДОП за третото лице. 

3. За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  



 
10. Обособена позиция  № 5 „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „КОРЕКТ ДЕ“ЕООД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №5, вписана под № 199/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който са 

записани  ЕЕДОП в електронен вид на участника и трето лице „Стелит 1“ЕООД, 

подписани с валиден електронен подпис. Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им . 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1.В Част II, Раздел В, поле „Информация за използване на капацитета на други 

субекти“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,Да“, че икономическият оператор ще 

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

Участникът не е описал в това поле кой е субекта който  ще използва за да изпълни 

критериите за подбор. След преглед на втория компакт - диск, Комисията 

установи, че записания  ЕЕДОП е от друго лице, различно от участника, поради 

което комисията приема, че  субектът, чийто капацитет ще бъде използван за 

изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, Раздел В, е 

„Стелит 1“ЕООД. С представянето на ЕЕДОП от трето лице, комисията няма да 

изисква допълнителна информация за третото лице. 

2.Участникът „Корект ДЕ“ЕООД  е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията,  регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с  наемните отношения между 

„Корект ДЕ“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията не откри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобилите или на 



участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е декларирал „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Корект ДЕ“ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП, като в 

част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти, декларира вярното обстоятелство. 

3.Участникът „Корект ДЕ“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 

3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал само Удостоверение по чл.12 от Закона за храните 

издадено от ОДБХ Габрово, от което комисията не може да прецени, участникът, 

отговаря ли на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум 

един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти.Участникът не 

е посочил адрес на обекта, вид на обекта, както и дали обектът е собствен или нает 

за ползване. 

4.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 



екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Корект ДЕ“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 
 

Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  



След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

транспортните средства, описани в документа. 
 

Предвид изложеното комисията реши, участникът „КОРЕКТ ДЕ“ЕООД, в 

срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 

представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

посочените несъответствия. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация, Копие на договор за наем. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 

11. Обособена позиция  № 7 „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „КОРЕКТ ДЕ“ЕООД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №5, вписана под № 199/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който са 

записани  ЕЕДОП в електронен вид на участника и трето лице „Стелит 1“ЕООД, 

подписани с валиден електронен подпис.Форматът в който са представени 



документите не позволяват редактиране на съдържанието им . 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1.В Част II, Раздел В, поле „Информация за използване на капацитета на други 

субекти“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,Да“, което означава, че 

икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор. Участникът не е описал в това поле, кой е субекта който  ще 

използва за да изпълни критериите за подбор. След преглед на втория компакт - 

диск, Комисията установи, че записания  ЕЕДОП е от друго лице, различно от 

участника, поради което комисията приема, че  субектът, чийто капацитет ще бъде 

използван за изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, 

Раздел В, е „Стелит 1“ЕООД. С представянето на ЕЕДОП от трето лице, комисията 

няма да изисква допълнителна информация за третото лице. 

 2.Участникът „Корект ДЕ“ЕООД  е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията,  регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с  наемните отношения между 

„Корект ДЕ“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията неоткри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобилите или на 

участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е декларирал „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Корект ДЕ“ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП, като в 

част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти, декларира вярното обстоятелство. 

3.Участникът „Корект ДЕ“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 



комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 

3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал само Удостоверение по чл.12 от Закона за храните 

издадено от ОДБХ Габрово, от което комисията не може да прецени, участникът , 

отговаря ли на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум 

един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти.Участникът не 

е посочил адрес на обекта, вид на обекта, както и дали обектът е собствен или нает 

за ползване. 

4.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 



качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Корект ДЕ“ЕООД участникът е 

отбелязали  с „Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срок на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 
Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

транспортните средства, описани в документа. 
 

Предвид изложеното комисията единодушно реши, участникът „КОРЕКТ 

ДЕ“ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 

трябва да представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП 

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

информация относно посочените несъответствия.  



На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискваването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация; Копие на договор за наем. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 

12. Обособена позиция №1. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №1, вписана под № 200/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 

записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 

подпис.Форматът в който е представен документа не позволява редактиране на 

съдържанието му . 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият  е подписан  от лицето по чл.40 от 

ППЗОП. 

След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1.Участникът „Стелит 1“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 

3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 



 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал  само Удостоверение по чл.12 от Закона за храните  

№ 181/03.06.2013 г., издадено от ОДБХ Габрово, от което комисията не може да 

направи преценка за участника, дали отговаря на критерия за подбор, отнасящ се 

до техническите и професионални възможности, да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти.Участникът не е посочил адрес на обекта, вид на обекта, 

както и дали обектът е собствен или нает за ползване. 

2.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 



хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Стелит 1“ЕООД“, участникът е 

отбелязали  с ,, Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срок на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 
Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закон за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  

Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Стелит 1“ЕООД, в 

срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 

представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

посочените несъответствия.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 



2.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 
13.Обособена позиция № 3. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „СТЕЛИТ 1“ЕООД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №3, вписана под № 200/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 

записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 

подпис.Форматът в който е представен документа не позволява редактиране на 

съдържанието му . 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицето подписало ЕЕДОП и установи, че същият  е подписан  от лицето по чл.40 от 

ППЗОП. 

След прегледа на документа еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

1.Участникът „Стелит 1“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 

3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 



обект, участникът е декларирал  Удостоверение по чл.12 от Закона за храните № 

181/03.06.2013 г., издадено от ОДБХ Габрово, от което комисията не може да 

направи преценка за участника, дали отговаря на критерия за подбор, отнасящ се 

до техническите и професионални възможности, да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти.Участникът не е посочил адрес на обекта, вид на обекта, 

както и дали обектът е собствен или нает за ползване. 

2.В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Стелит 1“ЕООД“, участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срок на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 
Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 



Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  

Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Стелит 1“ЕООД, в 

срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол трябва да 

представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

посочените несъответствия.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 
14.Обособена позиция №4 „Килтекс“ЕООД, гр.София. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Килтекс“ЕООД, 
подал оферта за участие по Обособена позиция №4, вписана под № 201/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който е 

записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 

подпис и компакт-диск на „Стелит 1“ЕООД. Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 



Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите са  подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След преглед  на документите  еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1. В Част II, Раздел В, поле „Информация за използване на капацитета на други 

субекти“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,Да“, че икономическият оператор ще 

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

Участникът не е описал в това поле, кой е субектът който  ще използва за да 

изпълни критериите за подбор. След преглед на втория компакт-диск, Комисията 

установи, че представения  ЕЕДОП от друго лице, различно от участника е 

субектът, чийто капацитет ще бъде използван за изпълнение на критериите за 

подбор е „Стелит 1“ЕООД. С представянето на ЕЕДОП от трето лице, комисията 

няма да изисква допълнителна информация за третото лице. 

2.Участникът „Килтекс“ЕООД е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията, регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с наемните отношения между 

„Килтекс“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията неоткри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобилите или на 

участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е посочил „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Килтекс“ЕООД, следва да представи нов ЕЕДОП, като в 

част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти, декларира вярното обстоятелство. 

3.Участникът „Килтекс“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 



3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал само Удостоверение по чл.12 от Закона за храните 

№57/08.12.2014 г., от което комисията не може да направи преценка за участника, 

дали отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, да разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти.Участникът не е посочил адрес на обекта, вид на обекта, както и дали 

обектът е собствен или нает за ползване. В офертата не бяха открити документи, 

които да сочат тези обстоятелства.  

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 



- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Килтекс“ЕООД“ участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срок на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 
Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото се представя в качеството си на наемодател на 

транспортните средства, описани в документа. 
 

Предвид изложеното комисията реши, че участникът „КИЛТЕКС“ЕООД, в 

срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол следва да 

представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

посочените несъответствия. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 



1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискваването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация, Копия на договор за наем. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 
15.Обособена позиция № 6. „Килтекс“ЕООД, гр.София. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „КИЛТЕКС“ЕООД, 

подал оферта за участие по Обособена позиция №6, вписана под № 201/07.05.2019 

г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който е 

записан  ЕЕДОП в електронен вид на участника, подписан с валиден електронен 

подпис и компакт-диск на „Стелит 1“ЕООД. Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали ЕЕДОП и установи, че същите са  подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След преглед  на документите  еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

1. В Част II, Раздел В, поле „Информация за използване на капацитета на други 

субекти“ на представения от участника единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), е отбелязано ,,Да“, което означава, че 

икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор. Участникът не е описал в това поле, кой е субекта който  ще 



използва за да изпълни критериите за подбор. След преглед на втория 

компакт-диск, Комисията установи, че представения  ЕЕДОП от друго лице, 

различно от участника е субектът, чийто капацитет ще бъде използван за 

изпълнение на критериите за подбор, както е отбелязано в Част II, Раздел В, е 

„Стелит 1“ЕООД. С представянето на ЕЕДОП от трето лице, комисията няма да 

изисква допълнителна информация за третото лице. 

2.Участникът „Килтекс“ЕООД е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията, регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с наемните отношения между 

„Килтекс“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията не откри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобилите или на 

участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е посочил „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Килтекс“ЕООД, следва да представи нов ЕЕДОП, като в 

част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти, декларира вярното обстоятелство. 

3.Участникът „Килтекс“ЕООД не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори  и 

3.5.1 от същия раздел  на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 



продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал  Удостоверение по чл.12 от Закона за храните 

№57/08.12.2014 г., от което комисията не може да направи преценка, участникът 

отговаряли на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум 

един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти.Участникът не 

е посочил адрес на обекта, вид на обекта, обектът собствен или е нает за ползване.В 

офертата не бяха открити други документи, които да сочат тези обстоятелства.  

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 



В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Килтекс“ЕООД“ участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срок на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда. При преглед на представените документи, в кориците на офертата, 

Комисията неоткри приложени Сертификати, доказващи съответствието  с 

изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 

Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ).  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото се представя в качеството си на наемодател на 

транспортните средства, описани в документа. 

 
Предвид изложеното комисията реши, че участникът „КИЛТЕКС“ЕООД, в 

срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол следва да 

представи  информация като допълни и поясни в нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

посочените несъответствия.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 



храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискваването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация, Копие на договор за наем или друг документ. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 

16.Обособена позиция № 2.„Бойлс  Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Бойлс Фууд 

Къмпани“ЕООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №2, вписана под 

№ 202/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който е 

записан ЕЕДОП в електронен вид на участника и на трето лице „Стелит 1“ЕООД 

подписани с валидни електронни подписи.Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали  ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След прегледа на документите  еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

1.Участникът  е представил информация,  която не позволява на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори и т.3.5.1 от същия 

раздел  на документацията, а именно: 

 



„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал, като е записал: „ Удостоверение по чл.12 от 

Закона за храните с №101/5312/21.02.2019 г., издадено от ОДБХ Габрово“,  от 

което комисията не може да направи преценка, участникът отговаря ли на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, 

да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум един обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти.Участникът не е посочил кой 

е обекта, адрес, вид на обекта, обектът  собствен или е нает за ползване. В офертата 

не бяха открити  документи, които да сочат тези обстоятелства.  

2.Участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД  е представил информация,  че 

относно критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  на документацията е описал 

транспортни средства за превоз на храни по следния начин: 

 

• „ Регистрирано транспортно средство за превоз на храни от животински 

произход ЕВ 5098 ВК, Ивеко Дейли, Хладилник - собственост на „ Стелит 

1“ЕООД, товароподемност 1.000 т. категория №1, Удстоверение за 

регистрация №753/20.09.2018 г. от ОДБХ Габрово“; 

• „ Регистрирано транспортно средство за превоз на храни от 

неживотински произход Товарен автомобил Мерцедес 413 ЦДИ, рег.№ СВ 

6791 АХ Нает Собственост на Бойлс Фууд Къмпани ЕООД, Категория №1, 

товаропдемност 3.500 т., Становище за регистрация № 3674/18.12.2018 г. 

ОДБХ Габрово“. 



От посочената информация, Комисията констатира, че първият автомобил е 

собствен на третото лице „Стелит 1“ЕООД. Предвид  изясняване на 

обстоятелствата свързани с  наемните отношенията между „Бойлс Фууд 

Къмпани“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията неоткри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобила или на 

участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е посочил „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, следва да представи нов 

ЕЕДОП, като в част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти“, декларира вярното обстоятелство. 

От посочената информация за втория автомобил, Комисията не можа да разбере 

кое от посочените от участника обстоятелство е вярно – автомобилът нает ли е или 

е негова собственост. В зависимост от посочване на вярното, участникът следва да 

докаже, че ще разполага  за целия период с предложените от него транспортни 

средства. 

3.   В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 



хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД 

участникът е отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния 

обхват, срок на валидност и наименованието на сертифициращите организации, 

нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за 

опазване на околната среда. На посочения въпрос: „Тази информация достъпна ли 

е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС“ участникът е 

отбелязал с „НЕ“. При преглед на представените документи в кориците на 

офертата, Комисията неоткри приложени доазателства, доказващи съответствието  

с изискването към техническите и професионалните способности на участника. 

 

Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка т.3.3.3.  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум едно транспортно средство за превоз на хранителни 

продукти от животински произход, едно транспортно средство за превоз на 

хранителни продукти от неживотински произход  и минимум един обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ удостоверение 

за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от 

Българската  асоциация по безопасност на храните (БАБХ).  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото се представя в качеството си на наемодател на едно 

транспортно средство, описано в документа - „ Регистрирано транспортно 



средство за превоз на храни от животински произход ЕВ 5098 ВК, Ивеко Дейли, 

Хладилник - собственост на „ Стелит 1“ЕООД, товароподемност 1.000 т. 

категория №1, Удстоверение за регистрация №753/20.09.2018 г. от ОДБХ 

Габрово“. 

 
Предвид изложеното комисията реши, че участникът „БОЙЛС ФУУД 

КЪМПАНИ“ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол следва да представи  информация като допълни и поясни в нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация относно посочените несъответствия. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискваването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация, Копия на документ за собственост и/или договор за наем, за лизинг, 

за покупко-продажба. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 
17.Обособена позиция № 5.„Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника „Бойлс Фууд 

Къмпани“ЕООД, подал оферта за участие по Обособена позиция №5, вписана под 

№ 202/07.05.2019 г. в регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 2 броя оптичен носител – компакт диск на който е 

записан ЕЕДОП в електронен вид на участника и на трето лице „Стелит 1“ЕООД 



подписани с валидни електронни подписи.Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали  ЕЕДОП и установи, че същите  са подписани  от лицата по чл.40 

от ППЗОП. 

След прегледа на документите  еЕЕДОП, Комисията установи следното: 

 

1.Участникът  е представил информация,  която не позволява на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и 

професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от раздел Втори и т.3.5.1 от същия 

раздел  на документацията, а именно: 

 
„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ).  

3.5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 3.3.4. в ЕЕДОП трябва да 

бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); 

номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и 

дали обектът е собствен или нает от Участника.“ 

В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е декларирал като е записал: „ Удостоверение по чл.12 от 

Закона за храните с №101/5312/21.02.2019 г., издадено от ОДБХ Габрово“, от 

което комисията не може да направи преценка за участника, дали отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, 

да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум един обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти.Участникът не е посочил кой 

е обекта, адрес на обекта, вид на обекта, както и дали обектът е собствен или нает 

за ползване.В офертата не бяха открити други документи, които да сочат тези 

обстоятелства.  

2.Участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД  е представил информация,  че 



относно критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  на документацията е описал 

транспортни средства за превоз на храни по следния начин: 

• „ Регистрирано транспортно средство за превоз на храни от животински 

произход ЕВ 5098 ВК, Ивеко Дейли, Хладилник - собственост на „ Стелит 

1“ЕООД, товароподемност 1.000 т. категория №1, Удстоверение за 

регистрация №753/20.09.2018 г. от ОДБХ Габрово“; 

• „ Регистрирано транспортно средство за превоз на храни от 

неживотински произход Товарен автомобил Мерцедес 413 ЦДИ, рег.№ СВ 

6791 АХ Нает Собственост на Бойлс Фууд Къмпани ЕООД, Категория №1, 

товаропдемност 3.500 т., Становище за регистрация № 3674/18.12.2018 г. 

ОДБХ Габрово“. 

 

От посочената информация, Комисията констатира, че първият автомобил е 

собствен на третото лице „Стелит 1“ЕООД. Предвид  изясняване на 

обстоятелствата свързани с  наемните отношения между „Бойлс Фууд 

Къмпани“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства. Комисията не откри информация  на кого са издадени 

удостоверенията  по чл.246 от ЗВМД  - на собственика на автомобила или на 

участника. В случай, че удостоверението за регистрация по чл.246 от ЗВМД е 

издадено на участника – ползвател на транспортни средства, то  собственикът не се 

явява трето лице. При обратната хипотеза - ако е издадено в полза на собственика 

на транспортните средства, тогава комисията ще приеме, че участникът правилно  

е посочил „Стелит 1“ЕООД като трето лице. В случай, че удостоверението за 

регистрация по чл.246 от ЗВМД е издадено на участника – ползвател на 

транспортни средства, „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, следва да представи нов 

ЕЕДОП, като в част ІІ, раздел „В“, поле „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти“, декларира вярното обстоятелство. 

От посочената информация за втория автомобил, Комисията не можа да разбере 

кое от посочените от участника обстоятелство е вярно – автомобилът нает ли е или 

е негова собственост. В зависимост от посочване на вярното, участникът следва да 

докаже, че ще разполага  за целия период с предложените от него транспортни 

средства. 

3.   В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 



информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 
„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 2200:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка на 

хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността 

на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД“ 

участникът е отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния 

обхват, срок на валидност и наименованието на сертифициращите организации, 

нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за 

опазване на околната среда. На посочения въпрос „ Тази информация достъпна ли 

е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС“ участникът е 

отбелязал с „НЕ“. При преглед на представените документи, в кориците на 

офертата, Комисията неоткри приложени доказателства, доказващи 

съответствието  с изискването към техническите и професионалните способности 

на участника. 

 
Предвид горното, Участникът следва да докаже, че отговаря на критерия за 

подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

Раздел Втори,  т.3.3.2  от подраздел ІІІ  на документацията, че е въвел системи за 

управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка т.3.3.3.  и т.3.3.4 -  да разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум едно транспортно средство за превоз на хранитлени 

продукти от животински произход, едно транспортно средство за превоз на 

хранителни продукти от неживотински произход  и минимум един обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ удостоверение 



за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от 

Българската асоциация по безопасност на храните (БАБХ).  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото се представя в качеството си на наемодател на едно 

транспортно средство, описано в документа „ Регистрирано транспортно 

средство за превоз на храни от животински произход ЕВ 5098 ВК, Ивеко Дейли, 

Хладилник - собственост на „ Стелит 1“ЕООД, товароподемност 1.000 т. 

категория №1, Удстоверение за регистрация №753/20.09.2018 г. от ОДБХ 

Габрово“. 

 
Предвид изложеното комисията реши, че участникът „БОЙЛС ФУУД 

КЪМПАНИ“ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол следва да представи  информация като допълни и поясни в нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация относно посочените несъответствия. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, 

участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на документ – договор за покупко-продажба, 

договор за наем или друг документ касаещ обекта. 

2. За доказване на съответствието с изискваването по т.3.3.3 от раздел Втори на 

документацията – Копия на удостоверение за регистрация на транспортните 

средства, издадени на основание чл.246 от ЗВМД; Копия на свидетелства за 

регистрация, Копия на документ за собственост и/или договор за наем, за лизинг, 

за покупко-продажба. 

3.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 

18.Обособена позиция №1. ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново. 
 



Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника ДЗЗД„С-2015“, подал 
оферта за участие по Обособена позиция №1, вписана под № 203/07.05.2019 г. в 

регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 

записан ЕЕДОП в електронен вид на участника подписан с валиден електронен 

подпис на определения и упълномощен представител на обединението Йосиф 

Йосифов Новосад, съгласно подписания договор за учредяване на дружество по 

ЗЗД на 19.06.2015 г., ЕЕДОП на съдружника „Чех - Йосиф.Новосад“ООД и ЕЕДОП 

на съдружника „Финанс Груп 2013“ЕООД. Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали  ЕЕДОП на съдружниците и установи, че същите  са подписани  

от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

След прегледа на документите, Комисията установи следното: 

 

За  Участника ДЗЗД „С-2015“ 
 
Участникът е представил заверено копие от Договор за учредяване на Дружество 

по ЗЗД „С-2015“, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците, разпределението на 

отговорността между членовете, дейностите които ще изпълнява всеки член на 

обединението. Съдружници в дружеството са: „Чех – Йосиф Новосад“ООД, ЕИК 

104616827  и  „Финанс Груп 2013“ЕООД, ЕИК 202813848. 

Относно ЕЕДОП на обединението: 
1.В част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“ на въпроса: 

„ Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка заедно с други икономически оператори“, участникът е 

посочил отговор „ДА“ и е попълнил информацията на следващия ред относно 

ролята на икономическия оператор в групата, информация за другите участници в 

групата и името на участващата група. Комисията установява, че участникът 

неправилно е отговорил на въпроса с посочване на  отговор „ДА“. Видно от 

пояснение №11 от стандартния ЕЕДОП, информацията се отнася за икономически 

оператор, който е част от група, консорциум, съвместно предприятие или други 

подобни, а не за обединението, което е самостоятелен участник. Отделните 

членове  на обединението следва да отбележат отговор „ДА“, а самото обединение 

да отбележи отговор „НЕ“. 



Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с отразена в него информация 

относно част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“ . 

Относно ЕЕДОП на участниците в обединението: 
В съответствие с изискването на чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът е представил  

ЕЕДОП на двамата участници в обединението. Комисията счита, че същите са 

попълнени правилно и са подписани от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

 

Предвид изложеното комисията единодушно реши, че участникът ДЗЗД 
„С-2015“ , в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
следва да представи   нов еЕЕДОП  с отразена в него информация относно 
част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“  съгласно 
констатацията на Комисията. 
Комисията прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане на 

процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от 

ППЗОП, участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на договор за наем или друг документ касаещ 

обекта. 

2.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

 

19.Обособена позиция № 3.ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), представени от участника ДЗЗД „С-2015“, подал 
оферта за участие по Обособена позиция №3, вписана под № 203/07.05.2019 г. в 

регистъра на възложителя, показа следното: 

Участникът е представил 1 брой оптичен носител – компакт диск на който е 

записан ЕЕДОП в електронен вид на участника подписан с валиден електронен 

подпис на определения и упълномощен представител на обединението  Йосиф 

Йосифов Новосад, съгласно подписания договор за учредяване на дружество по 

ЗЗД на 19.06.2015 г., ЕЕДОП на съдружника „Чех- Йосиф.Новосад“ ООД и ЕЕДОП 



на съдружника „Финанс Груп 2013“ЕООД. Форматът в който са представени 

документите не позволяват редактиране на съдържанието им. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър за представителна власт на 

лицата подписали  ЕЕДОП на съдружниците и установи, че същите  са подписани  

от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

След прегледа на документите, Комисията установи следното: 

За  Участника ДЗЗД „С-2015“ 
Участникът е представил заверено копие от Договор за учредяване на Дружество 

по ЗЗД „С-2015“, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците, разпределението на 

отговорността между членовете, дейностите които ще изпълнява всеки член на 

обединението.Съдружници в дружеството са: „Чех – Йосиф Новосад“ООД, ЕИК 

104616827  и  „Финанс Груп 2013“ЕООД, ЕИК 202813848. 

Относно ЕЕДОП на обединението: 
1.В част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“ на въпроса: 

„ Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка заедно с други икономически оператори“, участникът е 

посочил отговор „ДА“ и е попълнил информацията на следващия ред относно 

ролята на икономическия оператор в групата, информация за другите участници в 

групата и името на участващата група.Неправилно участникът е отговорил на 

въпроса с посочване на отговор „ДА“. Видно от пояснение №11 от стандартния 

ЕЕДОП, информацията се отнася за икономически оператор, който е част от група, 

консорциум, съвместно предприятие или други подобни, а не за обединението, 

което е самостоятелен участник.Отделните членове  на обединението следва да 

отбележат отговор „ДА“, а самото обединение да отбележи отговор „НЕ“. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с отразена в него информация 

относно част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“ . 

Относно ЕЕДОП на участниците в обединението: 
В съответствие с изискването на чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът е представил  

ЕЕДОП на двамата участници в обединението. Комисията счита, че същите са 

попълнени правилно и са подписани от лицата по чл.40 от ППЗОП. 

 

Предвид изложеното комисията единодушно реши, че участникът ДЗЗД 
„С-2015“ , в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
следва да представи   нов еЕЕДОП  с отразена в него информация относно 
част ІІ, раздел А „Информация за икономическия оператор“  съгласно 
констатацията на Комисията. 



Комисията прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане на 

процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от 

ППЗОП, участникът да представи: 

1.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.4 от раздел Втори на 

документацията  - копие от издадено Удостоверение по чл.12, ал.8 от Закона за 

храните за обекта, както и копие на договор за наем или друг документ касаещ 

обекта. 

2.За доказване съответствието с изискването по т.3.3.2 от раздел Втори на 

документацията  - Копия на документи за въведени системи за управление на 

процесите в областта на настоящата обществена поръчка с обхват включващ 

доставки на хранителни продукти.  

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, настоящият протокол се изпраща на всички 

участници, в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
Допълнителни документи и информация се подават на адрес: гр.София, 

ж.к.Студентски град, бл.5, ет.2, „Студентски столове и общежития“ЕАД  – 

деловодство.            

Протоколът от работата на комисията по разглеждане на представените от 

участниците за обособени позиции № 1, №2 и №3,№4, №5, №6 и №:7 документи за 

съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, се приключи на 17.06.2019 г. и се подписа от членовете 

на комисията, без особено мнение. 

 
Комисия в състав: 

1.  Пенка Савова   (п) 

 2. Павлинка Димитрова (п) 

 3.  Емилия Партинова (п)       

        Данните са заличени, съгласно Регламент (ЕС)2016/679 относно защитата на личните данни.                                                          


