
                       

     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  № 2 
 
 
От работата на Комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за студентските столове, находящи се в клоновете на 

„Студентски столове и общежития“ЕАД, за период от три години, по осем 

обособени позиции“, открита с решение № 91 от 10.10.2019 г. на изпълнителния 

директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените 

поръчки.  

         Днес, 16.12.2019г. 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 № 115 от 22.11.2019 г. на 

изпълнителния директор, в редовния си състав:  

Председател:  

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД. 

         Членове:  

           Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“ ССО ЕАД.     

         Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, старши счетоводител ФО.                  

в закрито заседание, продължи своята работа по прегледа на офертите по 

процедурата. 

Председателят на комисията уведоми нейните членове, че на 06.12.2019 г., 

участниците в процедурата по обособени позиции от №1 до №8 са получили 

Протокол №1, отразяващ работата на комисията по разглеждане на представените 

от участниците по посочените осем обособени позиции документи, за 

съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 



поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и на Профила на 

купувача. 

В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в документите 

представени към офертите на някои участници, както и доказване на декларирани 

обстоятелства в офертите на други участници, поради което е приела единодушно 

в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол  да представят 

допълнително документи.  

        В законоустановения срок от 5 работни дни (до 13.12.2019г.вкл.), в 

деловодството на „Студентски столове и общежития“ ЕАД са представени 

допълнителни документи от следните участници: 

 
1.     ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, вх.№ 229/12.12.2019 г., 10:27 ч., ОП №8. 

2.  „Фантастика2002“ЕООД,гр.Пловдив,вх.№230/12.12.2019г.,10:18ч., ОП №3 и 

ОП №6; 

3.   „Варна оборот“ЕООД, гр.Варна, вх.№ 231/12.12.2019 г. 10:30 ч., ОП №4 и ОП 

№8; 

4.   „Оримекс“ООД, гр.Свищов, вх.№ 232/12.12.2019 г., 10:32 часа, ОП №4; 

5.   „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево,вх.№233/13.12.2019 г., 10:30 ч.,ОП №3 и ОП №8. 

6.   „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 234/13.12.2019 г.ОП №4 и ОП 

№5; 

 

Прегледът на документите започна в закрито заседание на комисията, проведено 

на 16.12.2019 г., като комисията разгледа допълнително представените документи 

на участниците по реда на тяхното постъпване в деловодството и описани във 

входящия дневник за обществени поръчки. Прегледът показа следното: 

 

І. ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, участник по ОП №8. 

Участникът е представил следните допълнителни документи (заверени копия) към 

офертата си за участие по ОП №8: 

1.Опис на допълнително представените документи;  

2.Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2016 г. 



3.Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2017 г. 

4.Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2018 г. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 

позиция №8 е отразила, че не е била налице в първоначално представените 

документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя. Въз основа на 

представените документи и информация, Комисията счита, че участникът ЕТ 

„Свилен Лазаров СС 91“,  доказва съответствие с  изискванията към личното 

състояние и  критериите за подбор, поставени от Възложителя.С оглед на това 

комисията допуска за разглеждане  на техническото му предложение по ОП №8. 

 

ІІ. „Фантастика 2002“ЕООД, участник по обособени позиции №3 и №6. 

Участникът  е представил следните допълнителни документи  към офертата си за 

участие по ОП № 3 и №6: 

1.Нов еЕЕДОП по ОП №3, който съдържа допълнена информация, съгласно 

констатациите на Комисията, посочени в Протокол №1; 

2.Нов еЕЕДОП по ОП №6, който съдържа допълнена информация, съгласно    

констатациите на Комисията,  посочени в Протокол №1; 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 

позиция № 3 и обособена позиция № 6 е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. Въз основа на представените документи и информация, Комисията 

счита, че участникът „Фантастика 2002“ЕООД доказва съответствие с  

изискванията към личното състояние и  критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.С оглед на това комисията допуска за разглеждане  на техническите 

му предложения по ОП №3 и ОП №6. 

 

ІІІ. „Варна оборот“ЕООД, гр.Варна, участник по  ОП №4 и ОП №8. 



Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си за 

участие по ОП № 4 и ОП №8: 

По ОП №4  

1.Опис на представените документи; 

2.Нов еЕЕДОП на диск -  на участника; 

3.Нов еЕЕДОП на диск  - на трето лице „Варна плод“АД 

4.Сертификат за внедрена система ISO 9001: 2015  ISO 22000:2005 заверено копие; 

5.Договори за наем от 01.01.2006 и 01.11.2008 г. -  заверени копия; 

6.Обяснителна записка; 

7.Решение на ВОС от 13.02.2001 г. – заверено копие. 

По ОП №8  

1.Опис на представените документи; 

2.Нов еЕЕДОП на диск -  на участника; 

3.Нов еЕЕДОП на диск  - на трето лице „Варна плод“АД 

4.Сертификат за внедрена система ISO 9001: 2015  ISO 22000:2005 заверено копие; 

5.Договори за наем от 01.01.2006 и 01.11.2008 г. -  заверени копия; 

6.Обяснителна записка; 

7.Решение на ВОС от 13.02.2001 г. – заверено копие. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 

позиция №4 и обособена позиция №8 е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. Въз основа на представените документи и информация, Комисията 

счита, че участникът „Варна оборот“ ЕООД доказва съответствие с  изискванията 

към личното състояние и  критериите за подбор, поставени от Възложителя.С 

оглед на това комисията допуска за разглеждане  на техническите му предложения 

по ОП №4 и ОП №8. 

 

ІV.„Оримекс“ООД, гр.Свищов, участник по ОП № 4. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си за 

участие по ОП № 4: 



1.Уведомително писмо от 11.12.2019 г.; 

2.Нов ЕЕДОП на диск и книжен носител; 

3.Нотариален акт за собственост на недвижим имот №153/2002 г.; 

4.Удостоверение за регистрация на обект №8125/07.07.2015 г.ОДБХ – гр . 

Велико Търново; 

 5.Удостоверение за регистрация на обект №8126/07.07.2015 г.ОДБХ – гр.Велико 

Търново. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 

позиция №4 е отразила, че не е била налице в първоначално представените 

документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя. Въз основа на 

представените документи и информация, Комисията счита, че участникът 

„Оримекс“ ООД доказва съответствие с  изискванията към личното състояние и  

критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед на това комисията 

допуска за разглеждане  на техническото му предложение по ОП №4. 

 

V. „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, участник по ОП №3 и ОП № 8. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си за 

участие по ОП № 3 и ОП №8: 

По ОП №3 

1.Списък на допълнителни документи към офертата; 

2.Договор за наем от 29.04.2019 г.,заверено копие; 

3.Нов ЕЕДОП за участника на диск; 

4.ЕЕДОП на трето лице „Комерс“ЕООД - на диск. 

По  ОП №8 

1.Списък на допълнителни документи към офертата; 

2.Договор за наем от 29.04.2019 г.,заверено копие; 

3.Нов ЕЕДОП за участника на диск; 

4.ЕЕДОП на трето лице – „Комерс“ЕООД - на диск. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 



позиция №3 и обособена позиция №8 е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. Въз основа на представените документи и информация, Комисията 

счита, че участникът  „Стелит 1“ ЕООД доказва съответствие с  изискванията към 

личното състояние и  критериите за подбор, поставени от Възложителя. С оглед на 

това комисията допуска за разглеждане  на техническите му предложения по ОП 

№3 и ОП №8. 

 

VІ.„Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево,участник по ОП №4 и ОП №5. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си за 

участие по ОП № 4 и ОП №5: 

По ОП №4 

1.Списък на допълнителни документи към офертата; 

2.Договор за наем от 10.12.2019 г.,заверено копие; 

3.Нов ЕЕДОП за участника на диск; 

4.ЕЕДОП на трето лице „Стелит 1“ЕООД - на диск; 

5.Удостоверение за вписване в списъка на наемателите №82/13.12.2019 г. 

Издадено от ОДБХ – гр.Габрово; 

6.Обяснителна записка за продуктите включени в стойността на продукцията, 

отразена в раздел А – „Приходи от оперативната дейност“ за финансови години 

2016, 2017 и 2018 г.; 

7.Заповед № РД-314/21.11.2019 г. за заличаване на регистрация на обект за 

производство с храни/за търговия с храни – заверено копие. 

По ОП №5 

1.Списък на допълнителни документи към офертата; 

2.Договор за наем от 10.12.2019 г.,заверено копие; 

3.Нов ЕЕДОП за участника на диск; 

4.ЕЕДОП на трето лице „Стелит 1“ЕООД - на диск; 

5.Удостоверение за вписване в списъка на наемателите №82/13.12.2019 г. 

Издадено от ОДБХ – гр.Габрово; 



6.Обяснителна записка за продуктите включени в стойността на продукцията, 

отразена в раздел А – „Приходи от оперативната дейност“ за финансови години 

2016, 2017 и 2018 г.; 

7.Заповед № РД-314/21.11.2019 г. за заличаване на регистрация на обект за 

производство с храни/за търговия с храни – заверено копие. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по обособена 

позиция №4 и обособена позиция №5 е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. Въз основа на представените документи и информация, Комисията 

счита, че участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД доказва съответствие с  

изискванията към личното състояние и  критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. С оглед на това комисията допуска за разглеждане  на техническите 

му предложения по ОП №4 и ОП №5. 

 

Съгласно описаните в настоящия протокол №2 и Протокол №1 констатации, 

комисията предлага на възложителя да допусне до етапа на разглеждане на 

техническите предложения офертите на участниците, които отговарят на 

изискванията към  личното състояние и  критериите за подбор, както следва: 

1.„Димитър Даракчиев“ООД , гр.Смолян, участник по ОП №3; 

2.„Брадърс Комерс“ООД,гр. Стара Загора, участник по ОП №5 и ОП №6; 

3.„Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, участник по  ОП №1 и ОП №8; 

4.„Варна оборот“ЕООД, гр.Варна, участник по  ОП №4 и ОП №8; 

5.„Оримекс“ООД, гр.Свищов, участник по ОП №4; 

6. ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, гр.Шумен, участник по  ОП №8; 

7.„НИК – ИНВЕСТ – Казанлък“ЕООД, участник по  ОП №5 и  ОП №6; 

8.„Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив, участник по ОП №5 и ОП №7; 

9.„Фантастика2002“ЕООД,гр.Пловдив,участник по ОП №3 и ОП №6; 

10.„Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево, участник по ОП №2 и ОП №7; 

11 „Килтекс“ЕООД, гр.София, участник по  ОП №1 и ОП №6; 

12.„Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево,участник поОП №4 и ОП №5; 



13.„Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево, участник по  ОП №3 и ОП №8; 

14. ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, участник по ОП №1 и ОП №3. 

С извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи работа по 

преценката  на съответствието с критериите за подбор на участниците по 

обособени позиции  от №1 до №8  на  18.12.2019 г. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, проведени на:                     

19 и 27 декември 2019г., на 03, 09, 13, 17 и 21 януари 2020г., като започна прегледа 

на техническите предложения, съдържащи се в офертите на участниците по 

обособените  позиции. 

Комисията обсъди реда за разглеждане на техническите предложения и се обедини 

около мнението, прегледът им да започне  по позиции, по възходящ ред. 

След приемане на описаното решение, комисията пристъпи към преглед и 

оценяването на предложенията, съдържащи се в офертите по обособените позиции.  

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий за постигане на 

икономически най-изгодна оферта – „оптимално съотношение качество/цена“, 

което се оценява въз основа на цената, както и на показатели включващи 

качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, в съответствие 

с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

В част ІІІ на документацията за обществената поръчка, Възложителят е посочил 

Методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки 

показател, по следния начин: 

Оценяването на офертите се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и 

съответните им относителни тежести по формулата: 

К = К1х Кт1 + К2х Кт2. 
Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество/цена“, 

съдържат следните показатели: 

-  К1  - предлагана цена ;  
 



- К2 - управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода 
на изпълнение на поръчката ; 

 
Кт1 и Кт2 са коефициентите за тежестта на съответния показател. 

 
К = К1х 0,70 + К2х 0,30 

             
Оценка на офертите 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на участника. 
Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя.  
К2 = е оценката на показател „Управление на рисковете, критичните точки, 
които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката“. 

Определяне на оценките по отделните показатели: 
Технически показател (ТП) – включващ управление на критичните точки, 
които могат да възникнат по време на изпълнение на обществената поръчка, 
максимална възможна оценка 100 точки. 
Оценката по този показател се формира на база: изготвени и предложени от 
участниците технически предложения за управление и оценка на 
идентифицираните от Възложителя критични точки и мерки за предотвратяването 
им. 
 
Технически решения при управление на критичните 
точки, които могат да възникнат по време на изпълнение на поръчката 

 
Брой 
точки 
(макси

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 
дефинирани от Възложителя критични точки, които могат да възникнат при 
изпълнението на поръчката: 

1. Риск, свързан с непридвидени ситуации и способност за реакция при 
обработка на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите; 

2. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка; 
3. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци; 
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните
критерии: 



В техническото предложение на участника е обърнато задълбочено внимание 
на всяка едина от „ критичните точки„ и е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства: 
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и 
сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от 
описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на въздействието 
й върху изпълнението на обществената поръчка, като оценките съдържат 
конкретика и са обвързани със спецификата на настоящата поръчка; 
- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, организация и 
ресурси, като всяка една от критичните точки е съпроводена с предложени 
от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 
настъпването им и съответно конкретни адекватни дейности по 
отстраняване и управление  на последиците от настъпването на критичните 
точки. 

100 

В техническото предложение е обърнато внимание на всяка една от 
критичните  точки, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

-Не е оценена степента на влияние и/или вероятността за настъпване 
на критичните точки или оценките са формално описани. 

-Предложените от Участника мерки имат формален и/или 
пожелателен характер и/или липсва конкретика и обвързаност със 
спецификата на настоящата поръчка. 

-Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника 
не гарантират изцяло недопускане и или и/или ефективно предотвратяване и 
преодоляване на някои от критичните  точки , респ.последиците от 
настъпването им. 

60 



В техническото предложение на Участника е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 

-Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/ 
управление на една или няколко от посочените от Възложителя критични 
точки. Участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме 
последиците при възникването им, но не предлага адекватни мерки за 
управлението им; 

-Предложени са мерки за управление на посоченитекрити критични 
точки, но те реално не са от естество позволяващо предоотвратяването 
и/или продоляването им. 

30 

 
За целите на прилагане на настоящата методика използваните определения, следва 
да се тълкуват, както следва: 
*Адекватен–напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 
*Ефективен–в най-общ смисъл показва съотношението на постигнатия резултат 
спрямо поставента цел. Процес, в който се постигат добри резулати. 
Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. 
*Конкретни–точно определени ясни действия.  
*Задълбочено–достигане до същността на проблема, в следствие нa oбстойно 
проучване. 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка 
К = К1 х Кт1 + К2 х Кт2, се класира на първо място. 
 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, гр.София,  по 

първа обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението,  участникът е направил анотация представяща 

данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни. Дружеството е 

изградило работеща система, покриваща цялостния процес по изпълнение на 

обществените поръчки от планиране на бъдещи заявки и необходими доставки, 

приемане на заявките, подготовката за експедиция, транспортиране и доставка до 

Възложителя. Въведената система е съвкупност от професионални кадри с опит в 



този вид дейност, богат кръг от водещи доставчици и производители на основни 

хранителни продукти и суровини, специализиран софтуер за складова и счетоводна 

дейност, въведени строги вътрешни правила, гъвкаво работно време, персонално  

разпределение на задачите.Участникът е разработил Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора. Методиката 

включва два критерия: Степен на въздействие и Вероятност от настъпване. 

Критичните точки са класифицирани от 0.2 до 1, като критичната точка над 1, се 

счита висока опасност, действие или бездействие, което при определени 

обстоятелства да се прояви и застраши качественото и в срок изпълнение на 

договора. В таблицата сочеща оценката на критичните точки, участникът е посочил 

за всички, че не надминават  оценката от 0.2 до 0.3 (малка до средна). 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 

проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан при обработка на заявките. 

Участникът е идентифицирал следните непредвидени ситуации: 

Липса на външни комуникации между участника и Възложителя; липса на 

вътрешни комуникации в дружеството на участника; неправилно записана от 

служителите на участника заявка на Възложителя; неправилно обобщение на 

заявките; липса на способност за реакция при промяна на заявката или подаване на 

извънредна такава. Според участника вероятността за настъпване съгласно 

описаната технология  е „1“ (практически невъзможна). Рискът който се очаква е 

закъснение или неизвършване на доставките, доставки на непълни или грешни 

заявки. Според методологията вероятността от настъпване е „1“ (практически 

невъзможна). Описани са контролните дейности и мерките за отстраняване и 

управление на последиците. 



Заявката може да се подава по електронната поща или по факс.Заявката се 

изпълнява до 2 работни дни.Мерките за отстраняване и управление на последиците  

при настъпване на събития, резултат от критичната точка включват осигуряване на 

допълнителни автомобили с необходимия температурен режим.При възникване на 

извънредно събитие, допълнителната доставка ще бъде извършвана в рамките на 

уговорените условия на договора. 

По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника.  

2. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за 

експедицията. 

Участникът е идентифицирал непредвидени ситуации свързани с експедицията и 

аспектите на проявление. Основно е акцентирал върху замърсяването на 

продуктите, експедирането, несъответстващо етикиране, опаковка и срок на 

годност; недостатъчно количество налични хранителни продукти; лоши 

метеорологични условия; терористични заплахи; нарушаване целостта на 

опаковките при товарене; попадане в транспортните средства на гризачи. 

Посочени са аспектите на проявление и създавания от нея риск. Според участника 

вероятността за настъпване съгласно описаната технология е „1“ (практически 

невъзможна). Степента на въздействие върху изпълнението на обществената 

поръчка е „1“. Описани са контролни дейности включващи: обучение на 

персонала; контрол; мониторинг на подготвената заявка; закупуване на продукти 

от одобрени доставчици; проверка на продуктите за срок на годност; спазване 

правилата за хигиена; създаване график на товарене; създаване на температурен 

режим на съхранение; спазване на правилата за работа; затваряне на вратите на 

транспортните средства след приключване на товарене. Подробно са описани 

мерките за недопускане на рисковете при експедиция. 

Идентифициран е риск от лошо опаковане на стоката при товарене, но не е 

идентифициран риска и мерките които ще вземе участникът по време на 

транспортиране на стоките при неправилен избор на опаковка на специфични 



хранителни продукти. Участникът е посочил, че ще ползва транспортни опаковки, 

които нямат остри ръбове, назъбени краища. При възможност, поставяне на 

вакуумни опаковки в допълнителни транспортни опаковки – пластмасови каси. 

Сред мерките за недопускане  относно опаковките, участникът е записал, че 

извършва ежедневна проверка на всички продукти в склада по отношение на 

етикети и опаковки и отстраняване на такива с нарушена цялост.  

3. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за транспорт 

на продукти. 

Идентифицирани са рискове свързани с нарушаване на температурния режим при 

удължаване времето на транспорт при проверки от контролни органи, природни 

бедствия, пожари, наводнения, земетресения, аварии. Описани са аспектите на 

проявление, областта и сфера на влияние.Подробно са описани контролните 

дейности и мерките за недопускане. Мерките за отстраняване и управление на 

последиците включват: почистване и дезинфикциране на транспортните средства, 

подмяна на доставени хранителни продукти; проверка на хладилната система на 

МПС; подмяна на автомобили за доставка;  промяна на маршрутни схеми; 

извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани лаборатории. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 

Според участника  вероятността за настъпване е „1“ – практически 

невъзможна.Описани са контролни дейности като основно са застъпени: обучение 

на персонала; атестация на служителите; създаване на кризисен екип от служители 

на участника; мониторинг на инфраструктурата и работната среда; непрекъсната 

комуникация със служителите на възложителя от студентските столове; 

осигуряване на резервен автомобил; поддържане на складова наличност за подмяна 

на рекламираните стоки.Част от действията по рекламацията включва извършване 

на нова доставка извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 

ден. 

Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка – вероятността от 

настъпване, съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна. 

Описани са контролни дейности, организацията на работа и мерките за 

отстраняване и управление на последиците. Основното в организацията включва  - 



проверка за наличност в складовете и набавяне на необходимите количества. Като 

мерки за отстраняване и управление на последиците са описани: незабавно 

уведомяване на Управителя и/или Началник склада; незабавна подмяна на 

рекламираните стоки; провеждане на обучение на персонала. 

Ненавременна реакция при допълнителна заявка – вероятността според участника е 

„1“ (практически невъзможна). Посочени са мерките за недопускане на 

несъответствия, налагащи рекламации. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Вероятността от настъпване съгласно описаната методика е „1“ (практически 

невъзможна). Участникът посочва, че закупуването на хранителни продукти се 

извършва от оценени по критерии  доставчици, включващи: качество, цена, 

търговски документи, въведени  системи за качество. Доставяните продукти 

преминават през входящ контрол от завеждащ склада. Мерките за отстраняване и 

управление на последиците включват при проблеми, незабавно организиране на 

доставките от алтернативен доставчик. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“, но  не посочва риска свързан с 

промяна на цените. 

След преглед на техническото предложение, Комисията прие, че в предложението 

на участника  е обърнато  внимание на всяка една от критичните точки, 

дефинирани от Възложителя, но  предлаганите мерки, организация и предвидени 

ресурси от участника, не гарантират  преодоляване на някои от критичните точки, 

респ.последиците от настъпването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №1, да се оцени като получи 60 точки. 

 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 



Прегледът на техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, гр.Велико Търново,  

по първа  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на техническото предложение,  участникът е направил анотация 

представяща данни за организацията за изпълнение на поръчката на оперативно 

ниво, включващо: 

Първо ниво  - ръководен състав, с отговорности по отношение на изпълнението на 

процедурата, цялостна организация и координация на дейността по снабдяване и 

на дейността по пряко изпълнение/реализиране на продукти до обектите на 

Възложителя. 

Второ ниво – отдел „Снабдяване“ с отговорност по отношение на изпълнението на 

процедурата – изготвяне на план-график, обезпечаване на партидите с подходяща 

маркировка, етикиране, опаковка, структуриране разпределението на стоката. 

Трето ниво – отдел „Пласмент/Експедиция“ с отговорност - получаване, обработка 

на заявките и рекламациите. 

Участникът подробно  е описал действията и е посочил  длъжностните лица по 

изпълнение на заявките, подготовката за експедиция, методите и организацията на 

текущ контрол върху качеството, както и техническите решения за управление на 

текущия контрол. 

Всяка доставка ще се обезпечава с наличните им специализирани транспортни 

средства. Определено е и посочено длъжностното лице, което ще бъде на 

разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи доставките. 

Участникът е разработил  Стратегия за управление на рисковете, които могат да 

възникнат по време на изпълнението на договора, включваща идентифициане, 

анализиране и ограничаване на действието им чрез очертаване на аспектите им на 

проявление, степента им на въздействие, мерките за предотвратяване на тяхното 

настъпване и мерките за преодоляване/ ограничаване на последиците при вече 

настъпил риск. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявките, подготовка за експедиция и транспорт на продуктите. 



Участникът е извършил идентифициране на непредвидените ситуации, които 

могат да рефлектират върху способността при реакция при подготовка на 

експедиране, като основните според него са: 

1.Пропуск в комуникацията по линията „възложител – изпълнител“, включващ:                   

- липса на обособено звено, което структурно да носи отговорността на 

организационно-доставния процес по изпълнение на договора;  

- липса на обучен персонал, който да има подготвеността и опита при 

получаването на заявки и цялостната комуникация с възложителя;  

- липса на конкретно сведена до знанието на служителя информация за привеждане 

и изпълнение на конкретния договор;  

- липса на техническа обезпеченост за своевременно приемане на заявки. 

Участникът е приел конкретни мерки за предотвартяване настъпването на риска, 

алтернативни действия и технически решения. 

2. Пропуск при получаване на заявките като:  

- непредаване по надлежен ред на заявки за обработване между две 

последователни смени;  

- техническа неподготвеност на служител за бораване със средство за 

комуникация;  

- техническа неизправност на средство за комуникация;  

- неспазване на реда за прием на заявките. 

3.Пропуск в системата за проследимост на стоката и партидите. 

4. Рискове при транспортиране – според него най-рисково при транспорт е на 

животински храни в охладено състояние, лошо опаковане, неподходящ 

температурен режим, транспортиране едновременно на храни от различни групи. 

Участникът е предложил конкретни мерки за предотвратяване настъпването на 

риска, алтернативни действия, технически решения и способности за реакция. 

Предлаганите 10 броя мерки включват избягване, предотвратяване, елиминиране 

или свеждане до приемливи нива на рискове, свързани с подготовката за 

експедиция. 

Обърнато е особено внимание на мярката, която противостои на възможността за 

възникване на риск – опаковката като процес. Посочил е, че опаковката е 



триетапен процес. Включва индивидуална опаковка, групов амбалаж и 

транспортна опаковка. Към транспортната опаковка е посочил,че стоката се полага 

на скари  или палети, пристегнати със скреч-фолио. В случай на установено 

нарушение целостта на стоката, то същата е възможно да бъде превакуумирана, 

като за целта е подсигурена вакуум машина за различни разфасовки. 

ІІ. Рискове/критични точки, които могат да възникнат при ненавременна реакция 

при рекламация или допълнителна заявка. 

При констатирана доставка на стоки с характеристики различни от изискваните по 

техническата спецификация, храни с лош вид, изтекъл срок на годност, храни 

негодни за консумация или с лошо качество, както и наранени стоки, участникът е 

заявил, че същите ще бъдат подменени незабавно след заявяване на 

обстоятелството от представител на съответната структура. Описана е подробна 

процедура, с която са определени реда, компетенциите и отговорностите на 

персонала за откриване на проблеми, свързани с качеството и предприемане на 

съответни коригиращи действия по отстраняването. Към процедурата е изготвена 

схема (механизъм) в табличен вид с посочване на длъжностните лица ангажирани с 

рекламацията. В табличен вид са посочени мерки за предотвратяване настъпването 

на риска, алтернативни действия и технически решения.Замяната на 

несъответстващ продукт/допълване на доставка, ще извършва в срок от 1 (един) 

работен ден, от подписване на съответния констативен протокол, или от издаване 

на протокола от анализа на оторизирания орган. 

При допълнителна заявка, участникът е идентифицирал риск, който може да 

доведе до доставка на продукт със скрити дефекти, доставка на хранителни 

продукти не отговарящи по количество или качество. По отношение на тази точка, 

контролните дейности и механизмите описани от участника, са относими към 

рекламация, но не и при допълнителна заявка направена от Възложителя. 

ІІІ. Рискове/критични точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на 

поръчката – проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители 

или търговци. 

Основните проблеми са обобщени от участника в две основни групи: 



1.В първата група като най-основен по проявление е очертал рискът, свързан с 

промяна на цените. В  този риск е включил  факторите влиящи върху суровините, 

материалите, горивата и електрическата енергия и факторите свързани с 

увеличаване на административно-управленските разходи. Според комисията, тези 

фактори влияят върху промяната на неговите цени като производител, тъй като е 

посочил променените условия в неговото дружество. При допълнителна заявка, 

Участникът е идентифицирал риск, който може да доведе до доставка на продукт 

със скрити дефекти, доставка на хранителни продукти неотговарящи по 

количество или качество.  

 Към тази група е посочил и риск от набавянето на финансов ресурс за 

изпълнението на поръчката, включващ  отказано кредитиране, липса на кредитен 

лимит за учредяване на банкови гаранции, неплатени публични задължения и 

задължения към контрагенти, забавени плащания от търговски вериги, 

непредвидени разходи в голям размер. 

Участникът е описал подробно мерките за преодоляване настъпването на риска и 

на последиците на вече настъпил риск, така,че  същият да няма въздействие върху 

постигането на целите на договора. 

2. Във втората група са описани рисковете свързани с контрагентите на 

изпълнителя, включващи:  

- рискове свързани с доставки и външни услуги за изпълнителя; 

- изтегляне на партиди от пазара; 

-промени в количествата и/или качеството на продукта от страна на 

производителя/доставчика. 

Участникът е посочил, че управлението на тези рискове е процес на оценяване и 

мониторинг, налагащо въвеждане на  контролни дености, с цел ограничаване на 

рисковете до приемливо равнище. Описани са мерките за предотвратяване 

настъпването им, алтернативни действия и технически решения. 

От представеното техническо предложение на участника, Комисията направи 

извод, че е налице ясно, последователно и систематизирано описание на 

технологичната последователност на действия за идентифициране на рисковете, 

мерките за предотвратяване настъпването им, алтернативни действия и технически 



решения.Участникът е отчел възможни аспекти на проявление, области и сфери на 

влияние, оценил е вероятността  от настъпване и е предвидил степента на 

въздействието й върху изпълнението на обществената поръчка. Предложени са 

ефективни контролни дейности, организация и ресурси, като всяка една от 

критичните точки е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването им, и конкретни дейности по 

отстраняване и управление на последиците от настъпване на критичните точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, подал оферта по първа обособена 

позиция, да се оцени като получи  100  точки. 

 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Нове инженеринг“ЕООД, 

гр.Свищов,  по първа обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част, участникът е развил теоретично и разяснил: 

-  какво е критична точка; 

- как се определя важността на критичната точка; 

- оценка на качеството на наличната информация при преоценка на критичните 

точки; 

- оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и 

инструменти; 

- количествен анализ на критичната точка; 

- превантивни действия; 

- мониторинг на критичните точки. 

Идентифициране на рискове: 

І Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.Да не бъде приета своевременно заявката от Възложителя; 



2. Да не бъде обработена своевременно и правилно от Възложителя. 

Последиците са да не се изпълни в срок доставката. Контролните мерки и 

контролни дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването й, 

включват: обучение на служителите; проследяване на заявката от двама 

служители; проследяване обработката на заявката от Н-к склад; извършване на 

мониторинг; приемане на заявката по имейл и факс;  поддържане на досие; 

ежедневен контрол от страна на Управителя. 

При подготовка за експедиция са описани варианти на критичната точка  и 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане и предотвратяване на 

настъпването. Основните контролни мерки са: обучение на служителите; контрол; 

мониторинг; спазване на добри практики; хигиена; закупуване на продукти от 

проверени доставчици; проверка на продуктите за годност, етикиране, 

придружаващи документи; създаване график на товарене.  

Дейностите по отстраняване и управление на последиците от настъпване на 

критичната точка са: анализ и при необходимост промяна на маршрутни схеми; 

поддържане на резервен автомобил; промяна график за подготовка и експедиция; 

организиране и повторна доставка до Възложителя. 

Идентифициран е риск за невъзможност да се доставят съответстващи на 

изискванията хранителни продукти. Описани са област и сфера на влияние, 

аспекти на проявление, контролни мерки и контролни дейности. 

Идентифициран е риск относно липса на средства за обезпечаване на доставката 

или част от нея. Описани са контролни мерки и контролни дейности за 

недопускане. 

При риска свързан с непредвидени ситуации  при транспорт, Комисията установи, 

че участникът не е идентифицирал критични точки, които биха повлияли върху 

изпълнението на договора.Описаните от участника „критични точки“, са мерки за 

обезпечения за доставка на хранителни продукти, но не и непредвидени ситуации. 

Описани са област и сфера на влияние, аспекти на проявление, посочени са 

контролни мерки и контролни дейности, но не са идентифицирани критични 

точки. Дейностите по отстраняване и управление на последиците, касаят 

подготовката за експедиция, но не и транспортирането на продуктите. 



Идентифициран от участника е риск – замърсяване на храните при съхранение и 

транспорт. Посочените аспекти на проявление, контролните мерки и контролни 

дейности,  не са относими за риск свързан с непредвидени ситуации при 

транспортиране. 

Идентифицирана е Критична точка, свързана със съхранение в неподходящи 

помещения .Описани са област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане. 

След преглед на т.1 от дефинираните от Възложителя критични точки, които могат 

да възникнат при изпълнението на поръчката при риск свързан с непредвидени 

ситуации и способност за реакция при обработка на заявката, подготовка на 

експедиция и транспорт на продуктите, участникът е разработил  мерки, посочени 

са аспекти на проявление, приети са контролни дейности, но не са 

идентифицирани рискове на непредвидени ситуации. 

От индентифицирани непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на 

доставките, много важна е бързата реакция при промяната на заявката, която не е 

индентифицирана от участника. Не е идентифициран риск от лошо опаковане на 

стоката, неправилен избор за опаковка на специфични хранителни продукти след 

експедиция  по време на транспортиране. Не са идентифицирани рискове, свързани 

с критични точки при затворени пътища поради ремонт,  ПТП, природни бедствия. 

Към идентифициране на риска при транспорт, в т.1 „Замърсяване на храните при 

съхранение и транспорт“, участникът е записал следното: „Критични точки 

свързани с кръстосано замърсяване“, от което определение не става ясно каква е 

връзката с транспорт, тъй като посочените област и сфера на влияние, контролни 

мерки и контролни дейности, са относими към дейност експедиция, но не  при 

транспорт. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка.  

Посочени са област и сфера на влияние, посочени са аспекти на проявление, но не 

са идентифицирани рискове при ненавременана реакция при рекламация. 

Аспектите за проявление на критичната точка и създавания от нея риск са описани 

като:  липса на хранителни продукти за нуждите на Възложителя; нарушаване на 



графика на доставка; компрометиране на Възложителя; финансови загуби за 

Възложителя и участника.  

Описани са контролни мерки и контролни дейности за недопускане и  

отстраняване, и управление на последиците. Основно включват – обучение, 

мониторниг, вътрешен и външен одит; поддържане на складова наличност. В 

дейностите по отстраняване, участникът е записал, че ще извърши незабавна 

подмяна на рекламираните стоки. Ще бъде уведомен управителя и ще се проведе 

обучение на персонала на тема  „Управление на рекламациите от клиенти“. 

Участникът не е уточнил в какъв срок ще подмени рекламираните стоки, тъй като 

действието „незабавна“ може да включва часове или дни, а в проекта на договора, 

т.5.11, срокът е определен на един работен ден от подписване на съответния 

протокол, който не може да се променя. 

При ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки, отново не са 

идентифицирани рискове.Описано е, че етапът изисква отлична комуникация с 

възложителя, началник склада, приемащия заявките, изправно транспортно 

средство, прецизна логистична схема с предвиден резервен маршрут, наличие на 

резервен шофьор и достатъчно хранителни продукти в наличност.Описани са 

аспектите на проявление и контролните мерки и дейности.  

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Описал е Област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, контролни мерки и 

контролни дейности.  

Към този раздел, участникът не е описал проблемите, които съпътстват един 

изпълнител при снабдяването му с хранителни продукти от производители или 

търговци. Най - основен по проявление е рискът, свързан с промяна на цените. 

Друг основен риск при снабдяване от контрагентите на изпълнителя са: 

поведението на доставчици на външни за изпълнителя услуги, наложителността от 

изтегляне от пазара на партиди поради вина на производител, явяваш се външен 

доставчик на изпълнителя, както и промени които допускат по отношение на 

количествои/или качеството на предлаганите от тях продукти. Неоткриването на 

проблеми свързани с производители или търговци, ще попречи на участника да 



предприеми бързи мерки за предотвратяване на последиците от настъпването на 

рисковете. 

В края на предложението, участнкът е представил Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора.Методиката 

включва оценка на Степен на въздействие с показатели от 1 до 4 и Вероятност от 

настъпване с  показатели от 0.1 до 0.4.Общата оценка на критичната точка  се 

изчислява по посочена формула. В таблица са класифицирани критичните точки. 

Участникът е оценил следните критични точки. 

1. Ненавременна доставка – оценка 0.3; 

2. Липса на ликвидни средства – оценка 0.2; 

3. Невъзможност да се покрият стандартите за качество – 0.1; 

4. Доставка на негодни за употреба хранителни продукти-0.1 ; 

5. Неспазване на изискванията за транспорт на храни- 0.1; 

6. Кръстосано замърсяване – 0.1; 

7. Съхранение на храните в неподходящи помещения - 0.1; 

8. Ненавременна реакция при рекламация – 0.1; 

9. Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки;- 0.1; 

10. Проблем при снабдяване с хранителни продукти от производителя – 0.1. 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показва липса на 

хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от Възложителя в 

Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на критичните точки, 

така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на критични точки са 

подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за посочените в съответния 

раздел ситуации. 

В съответните раздели липсва оценка на идентифицираните рискове и анализ на  

вероятността от настъпване на критичните точки и степента на въздействие на 

риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Нове 

инженеринг“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №1, да се оцени като  

получи 30 точки. 



 

ВТОРА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Прегледът на техническото предложение на „Корект Де“ЕООД, гр.Севлиево,  по 

втора  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец № 2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на техническото предложение,  участникът е направил анотация 

представяща данни за  придобития от дружеството опит  в доставката на храни. 

Изградил е ефективна работеща система покриваща цялостния процес по 

изпълнение на обществените поръчки от процеса на планирани бъдещи заявки и 

необходими доставки до приключване на всички поети договорни ангажименти. 

Основната цел на всеки етап от процесите  е да осигурявя качеството и 

безопасността на хранителните продукти, чрез развита концепция, включваща: 

- Прилагане на изискванията на качествено управленше на стандарт ISO 9001: 

2015 с НАССР принципи, за управление на безопасността на храните, 

заложена в стандарт ISO 22000 : 2005; 

- Мотивиране на персонала за непрекъснато подобряване качеството на 

работа; 

- Осъществяване на контрол на критичните точки; 

- Прилагане на добри производствени и хигиенни практики, заложени в 

Система за самоконтрол; 

- Анализиране, определяне, оценяване и контролиране на всички възможни 

опасности, които могат да възникнат при приемане, съхранение и 

дистрибуция на хранителните продукти; 

- Непрекъснато осъществяване на вътрешни комуникации; 

- Усъвършенстване управлението на здравето и безопасността на работното 

място; 

- Интегрирана система за управление на дружеството на участника. 

Идентифицирани критични точки: 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

зявките. 



Вероятността от настъпване на риска е съгласно Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки. В Методиката са включени два критерия:                         

степен на въздействие и вероятност от настъпване.  

Степента на въздействие е разпределена на четири нива: 

1   ниво  -  без критична точка – не оказва влияние върху изпълнението на договора; 

2 ниво – ниско ниво на критичната точка – оказва малко влияние върху 

качественото изпълнение на договора. 

3  ниво – средно ниво на критичната точка – забавена или затруднена доставка. 

4  ниво – високо ниво на критичната точка – договорът не се изпълнява. 

 Вероятност от настъпване е посочена в следните стойности: 

0,1 – много малка; 

0,2 – малка; 

0,3 – средна; 

0,4 – голяма. 

При риска с непредвидени ситуации при обработка на заявките са идентифицирани 

критичните точки: липса на външни и вътрешни комуникации, неправилно 

записана заявка, липса на способност за реакция при промяна в заявката или 

подаване на извънредна такава. Аспектите на проявление и създавания от нея риск 

са посочени – да не бъде приета своевременно заявката; да бъде допусната грешка 

в доставените количества стоки до клиента; да  не се подбере правилната 

маршрутна схема. Рискът е закъснение или неизвършване на доставките, доставка 

на непълни и/или грешни заявки. Според методологията вероятността от 

настъпване е оценена на  „1“ (практически невъзможна), степента на въздействие 

върху изпълнението е „1“ ( без критична точка).Участникът е описал контролните 

дейности и мерките за недопускане проявлението на критичните точки, свързани с 

непредвидени ситуации  и способност за реакция при обработка на заявката. 

При риска свързан с подготовка на експедицията, идентифицирани са следните 

непредвидени ситуации: 

- Замърсяване на хранителните продукти с биологични замърсител при 

обработка от персонала в складовата база; 



- Експедиция на продукти, несъответстващи на етикиране, опаковка и срок на 

годност; 

- Неточно документално оформяне на заявката; 

- Недостатъчно количество продукти в склада му; 

- Възникване на извънредни ситуации свързани с лоши метеорологични 

условия; 

- Терористична заплаха; 

- Товарене на продукти, несъответстващи на техническата спецификация на 

Възложителя; 

- Нарушаване целостта на опаковките на продуктите при товарене; 

- Попадане в транспортните средства на гризачи. 

Участникът е посочил  19 вида  Аспекти на проявление при този риск. Според 

участника вероятността за настъпване съгласно описаната от него Методология е 

оценена на „1“ – практически невъзможна и степен на въздействие върху 

изпълнение на обществената поръчка с оценка „1“.Контролните дейности от 

страна на участика  включват основно: обучение на персонала, контрол във всички 

сфери на процеса, хигиена, спазване правилата за работа и др.. Подробно са 

описани Организацията на работа и Мерките за недопускане и отстраняване на 

последиците от последиците. 

При риска, свързан с непредвидени ситуации и способност за транспорт на 

продукти, са идентифицирани следните ситуации: 

Нарушаване на температурния режим при удължаване на времето на транспорт 

при: проверка от контролни органи; при проява на природни бедствия, аварии и 

ПТП, терористична заплаха; по време на разтоварване по вина на Изпълнителя; 

замърсяване от гризачи на хранителните продукти по време на разтоварване по 

вина на Изпълнителя. 

Описани са аспектите на проявление. Вероятността от настъпване е оценена на „1“ 

– практически невъзможна, степента на въздействие е оценена на „1“ – не оказва 

никакво влияние върху изпълнението на договора.Участникът е описал подробно 

контролните дейности и мерките за недопускане, отстраняване и управление на 

последиците от проявление. 



По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника.  

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 

Описана е организацията при рекламация направена от страна на Възложителя. 

Несъответствията се отразяват в констативни протоколи., подписани от 

представители на двете страни. Аспектите за проявление на критичната точка и 

създавания от нея риск са описани като: нарушаване на създадените във фирмата 

правила и добри хигиенни практики; липса на проследимост на възникналите 

рекламации; липса на хранителни продукти за нуждите на студентския стол; 

нарушаване на графика на доставка; финанасови загуби за Възложителя; 

финансови загуби за участника. При ненавременна реакция при рекламации за 

явни и скрити недостатъци на продуктите според участника са крайните 

потребители, поради невъзможност за повторна доставка на продукти 

навреме.Това ще оказва влияние върху графика на дейности на студентските 

столове, може да породи остри реакции от обществеността предвид характера и 

вида на доставките. 

Вероятността от настъпване на този риск е оценена на „1“- практически 

невъзможна. Степента на въздействие върху изпълнението на обществената 

поръчка е с оценка „1“, не оказва влияние върху изпълнението на договора. 

Описани са  контролни дейности. Посочени са Мерки за недопускане, мерки за 

отстраняване и управление на последиците. При необходимост, част от действията 

могат да бъдат и извършване на нова доставка до клиента. Този тип доставки ще се 

извършват извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 ден. 

Анализ на рекламациите се извършва на заседания на екип по безопасност на 

хранителните продукти и в зависимост от констатациите се вземат решения за 

примане на мерки за последващи процеси. 

Вероятността от настъпване на проявления при ненавременната реакция при 

допълнителна заявка, съгласно описаната методология е оценена с „1“ – 

практически невъзможна.Оценката на степента на въздействие върху 



изпълнението на обществената поръчка е с оценка „1“ – неоказва вляние  върху 

изпълнението н договора. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и 

търговци. 

Аспектите на проявление на критичната точка и създавания риск според участника 

са: забавяне на доставките; невъзможност за извършване на доставка; неспазване 

на техническите спецификации на продуктите, които се доставят; доставка на 

продукти извън регламентираните срокове; доставка на продукти, от неодобрени 

доставчици на учаастника; увреждане на здравето на консуматора. Вероятността 

от настъпване на проявления  съгласно описаната методология е оценена с „1“ – 

практически невъзможна. Оценката на степента на въздействие върху 

изпълнението на обществената поръчка е с оценка „1“ – неоказва вляние  върху 

изпълнението н договора. 

Контролните дейности основно включват  - входящ контрол, съответствие на 

заявката и доставката, придружаващи документи, целостта на опаковката, срок на 

годност и др. Застъпена е организацията по избор и оценка на всички доставчици 

на изпълнителя. Описани са мерки за недопускане и мерки за отстраняване и 

управление на последиците. 

В тази точка, липсва идентификация на риск, свързан с промяна на цените от 

производители и търговци. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на  „Корект Де“ЕООД, подал оферта по втора 

обособена позиция, да се оцени като получи  60  точки. 

 

ТРЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево,  по 

трета  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2 в 

съдържанието на което е включено следното: 



В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни.Участникът е 

посочил , че основната му складова база е Склад за хранителни продукти, находяща 

се в град Севлиево, местността „Чакала“. Дружеството има внедрена система за 

самоконтрол за търговска дейност. За поддържане на достатъчни складови 

наличности е изградило мрежа от водещи и специализирани в своята област 

доставчици и производители от страната по основните групи храни. 

Организация на работа при получаване на заявката. 

За редовно получена заявка  приема изпратената по факс и по е-mail, с уговорени 

дата и час.Заявките се представят в писмена форма и следва да съдържат: 

наименование и адрес на Възложителя, подробно описание на артикулите (вид и 

мерна единица), количества, място и график за доставките, име и фамилия на 

лицето, изпращащо заявката.Доставката се извършва в работни дни, без събота и 

неделя.За предаването на стоките и за удостоверяване датата на доставката се 

представя стокова разписка и фактура за конкретната доставка, подписана от 

страните по договора.Посочено е, че служителите на „Стелит 1“ЕООД са с 

непрекъснато работно време от 08:00 ч.до 18.00 ч. 

Заявките се обработват електронно чрез складова програма „Рисконт“. 

Дружеството поддържа постоянни наличности от голяма гама хранителни 

продукти, като следи движението на количествата на артикулите и на база опита си 

прогнозира нужните количества.За извършване на доставките ще бъде изработен 

график. В графика се предвижда аванс от време на забавяне при  трафик, 

затруднено разтоварване, оформяне на документация  и др.обстоятелства, от които 

зависи навременното разтоварване.Заявките се окомплектоват със съответните 

задължителни документи.  

Участникът е разработил Система за управление на риска. За оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора е разработена 

Методика, включваща два критерия:  Степен на въздействие и Вероятност от 

настъпване.Критичните точки са класифицирани от 0.2 до 1, като критичната точка 

над „1“, се счита висока опасност, която застрашава изпълнението на договора. В 



таблицата сочеща оценката на критичните точки, участникът е посочил за всички, 

че не надминават  оценката от 0.2 до 0.3 (малка до средна). 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 

проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан с обработка на заявките. 

Участникът е идентифицирал следните непредвидени ситуации: 

Липса на външни комуникации между участника и Възложителя; липса на 

вътрешни комуникации в дружеството на участника; неправилно записана от 

служителите на участника заявка на възложителя; неправилно обобщение на 

заявките; липса на способност за реакция при промяна на заявката или подаване на 

извънредна такава. Според участника вероятността за настъпване съгласно 

описаната технология  е „1“ (практически невъзможна). Рискът който се очаква е 

закъснение или неизвършване на доставките, доставки на непълни или грешни 

заявки.  Описани са контролните дейности и мерките за отстраняване и управление 

на последиците. 

По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника. Посочените технически решения и мерки за контрол при управление на 

този риск,  са изложени подробно и последователно.  

2. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за 

експедицията. 

Участникът е идентифицирал непредвидени ситуации свързани с експедицията и 

аспектите на проявление. Основно е акцентирал върху замърсяването на 

продуктите, експедиране на такива, несъответстващи по отношение на етикиране, 

опаковка и срок на годност; недостатъчно количество налични хранителни 



продукти; лоши метеорологични условия; терористични заплахи; нарушаване 

целостта на опаковките при товарене; попадане в транспортните средства на 

гризачи. Според участника вероятността за настъпване съгласно описаната 

технология е „1“ (практически невъзможна). Степента на въздействие върху 

изпълнението на обществената поръчка е „1“. Описани са контролни дейности, 

включващи: обучение на персонала; контрол; мониторинг на подготвената заявка; 

закупуване на продукти от одобрени доставчици; проверка на продуктите за срок 

на годност; спазване правилата за хигиена; употреба на работно облекло; 

създаване график на товарене; създаване на температурен режим на съхранение; 

спазване на правилата за работа; затваряне на вратите на транспортните средства 

след приключване на товарене. Подробно са описани мерките за недопускане на 

рисковете при експедиция. 

 Участникът е посочил, че ще ползва транспортни опаковки, които нямат остри 

ръбове, назъбени краища, при възможност поставяне на вакуумни опаковки в 

допълнителни транспортни опаковки – пластмасови каси; използване на палети 

които са здрави, без стърчащи пирони и признаци на замърсяване.Сред мерките за 

недопускане  относно опаковките, участникът е записал, че извършва ежедневна 

проверка на всички продукти в склада по отношение на етикети и опаковки, и 

отстраняване на такива с нарушена цялост.  

3. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за транспорт 

на продукти. 

Идентифицирани са рискове свързани с нарушаване на температурния режим при 

удължаване времето на транспорт при проверки от контролни органи, природни 

бедствия, пожари, наводнения, земетресения, аварии.Описани са аспектите на 

проявление и областта, и сфера на влияние. Подробно са описани контролните 

дейности и мерките за недопускане. Мерките за отстраняване и управление на 

последиците включват: почистване и дезинфикциране на транспортните средства, 

подмяна на доставени хранителни продукти; проверка на хладилната система на 

МПС; подмяна на автомобили за доставка;  промяна на маршрутни схеми; 

извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани лаборатории. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 



Според участника  вероятността за настъпване е „1“ (практически невъзможна). 

Описани са контролни дейности, като основно са застъпени: обучение на 

персонала; атестация на служителите; създаване на кризисен екип от служители на 

участника; мониторинг на инфраструктурата и работната среда; непрекъсната 

комуникация със служителите на възложителя от студентските столове; 

осигуряване на резервен автомобил; поддържане на складова наличност за подмяна 

на рекламираните стоки.Част от действията по рекламацията включва извършване 

на нова доставка извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 

ден. 

Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка – вероятността от 

настъпване, съгласно описаната методология е „1“(практически невъзможна). 

Описани са контролни дейности, организацията на работа. и мерките за 

отстраняване и управление на последиците. Основното в организацията включва  - 

проверка за наличност в складовете и набавяне на необходимите количества. Като 

мерките за отстраняване и управление на последиците са посочени: незабавно 

извършване на доставката; преразглеждане на комуникациите със студентските 

столове; промяна на организационната структура. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Вероятността от настъпване съгласно описаната методика е „1“ (практически 

невъзможна). Участникът посочва, че закупуването на хранителни продукти се 

извършва от оценени по критерии  доставчици, включващи: качество, цена, 

търговски документи, въведени  системи за качество. Доставяните продукти 

преминават през входящ контрол от лице завеждащо склада. Мерките за 

отстраняване и управление на последиците включва: при проблеми, незабавно 

организиране на доставките от алтернативен доставчик. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“, но  не посочва риска свързан с 

промяна на цените. 



Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Стелит 1“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №3, да се оцени като получи  60  точки. 

 

ТРЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Димитър Даракчиев“ООД, гр.  

Смолян,  по трета обособена позиция, показа : 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец № 2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които биха могли да възникнат в процеса на работа, 

участникът е предложил организация за изпълнение и управление на тези рискове 

и критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката. 

І Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

Участникът е посочил, че заявките се обработват в деня на получаването им до 

17:30 часа. Преди започване на товарване на стоките се извършва проверка на 

изправността на автомобилите, хигиенното им състояние, целостта на 

транспортната опаковка и амбалажа. Определено е лице за обработване на 

заявките с дългогодишен стаж и опит. Мерките които се взимат за недопускане на 

риск при обработка на заявката, е определянето на второ лице, за да се елиминира 

възможността за пропускане на заявка.За недопускане на забава при подготовка за 

експедиция участникът е разработил вътрешни правила със съответните 

длъжностни характеристики, стимули за предсрочно изпълнение и санкции. При 

транспортиране на продуктите са осигурени 4 броя транспортни средства. 

Експедирането на всички стоки става разделно според изискванията за 

температурното им съхранение. Водачите следят непрекъснато хладилните 

инсталации за поддържане на необходимата температура. Два пъти годишно  се 

извършва основен преглед на хладилните инсталации. 



По отношение на риска по т.І, комисията установи, че не са идентифицирани 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират  на доставянето в срок на 

продуктите. Не са посочени мерки при неочаквани инциденти -  авария на 

автомобила, ПТП, природни явления – буря, наводнение, земетресение, затваряне 

на пътища поради ремонти, катастрофи и др причини. Посочените технически 

решения и мерки за контрол при управление на този риск, не са изложени 

подробно и последователно, в техническото предложение липсва индикация, която 

да посочва, че тези мерки и решения ще помогнат в срок да се изпълни доставката  

Не е идентифициран риск от лошо опаковане на стоката и неправилен избор за 

опаковка на специфични хранителни продукти. Участникът е посочил, че преди 

започване на натоварването се проверява целостта и годността на транспортната 

опаковка и амбалаж. Не е посочено с какви опаковки ще се опаковат  стоките, за да 

се избегне  риска по време на транспортирането да се избегнат разкъсвания, 

счупване и други повреди. 

ІІ. Риск свързан от ненавременна реакция при рекламация или допълнителна 

заявка. 

При необходимост от рекламация  или допълнителна заявка, в срок от един 

работен ден от подписване на протокола, ще извърши подмяна на рекламирания 

продукт. Времето, което е необходимо за доставяне на продукта за замяна или 

допълнително заявен е 150 минути от подписване на протокола. Заявката за 

рекламация се обработва в деня на получаването й. Рекламираната стока се 

подменя (предава) до 9:00 часа на деня следващ датата на получаване на протокола 

за рекламация. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Като начини за преодоляване на риска и неговото минимизиране, участникът е 

посочил, че за всеки вид хранителни продукти са установени взаимоотношения с 

най-малко двама производители, като в складовата му база се поддържа 

наличности от по няколко продукти от всеки вид.Участникът има подписани 

дългосрочни договори с производители, които доставят продукти  ритмично по 

график всеки ден от седмицата. 



Липсва идентификация на  риск, свързан с промяна на цените на стоките от страна 

на неговите доставчици  и каква ще е степента на въздействие върху изпълнението 

на договорните задължения.   

Липсва идентификация и оценка на риск при злонамерено причиняване на щети, 

терористично или криминално действие. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, но липсва оценка на рисковете.  

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, поради липса на описание на мерки за 

предотвратяване/преодоляване на няколко от посочените от Възложителя 

критични точки, комисията единодушно реши  техническото предложение на 

„Димитър Даракчиев“ООД, подал оферта по Обособена позиция №3, да се оцени 

като получи  30  точки. 

 

ТРЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, гр.Велико Търново,  

по трета  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на техническото предложение,  участникът е направил анотация 

представяща данни за организацията за изпълнение на поръчката на оперативно 

ниво, включващо: 

Първо ниво  - ръководен състав, с отговорности по отношение на изпълнението на 

процедурата, цялостна организация и координация на дейността по снабдяване и 

на дейността по пряко изпълнение/реализиране на продукти до обектите на 

възложителя. 

Второ ниво – отдел „Снабдяване“ с отговорност по отношение на изпълнението на 

процедурата – изготвяне на план-график, обезпечаване на партидите с подходяща 

маркировка, етикиране, опаковка, структуриране разпределението на стоката. 



Трето ниво – отдел „Пласмент/Експедиция“ с отговорност - получаване, обработка 

на заявките и рекламациите. 

Участникът подробно  е описал действията и е посочил  длъжностните лица по 

изпълнение на заявките, подготовката за експедиция, методите и организацията на 

текущ контрол върху качеството, както и техническите решения за управление на 

текущия контрол. 

Всяка доставка ще се обезпечава с наличните им специализирани транспортни 

средства. Определено и е посочено длъжностното лице, което ще бъде на 

разположение на Възложителя по всички въпроси, касаещи доставките. 

Участникът е разработил  Стратегия за управление на рисковете, които могат да 

възникнат по време на изпълнението на договора, включваща идентифициане, 

анализиране и ограничаване на действието им чрез очертаване на аспектите им на 

проявление, степента им на въздействие, мерките за предотвратяване на тяхното 

настъпване и мерките за преодоляване/ ограничаване на последиците при вече 

настъпил риск. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявките, подготовка за експедиция и транспорт на продуктите. 

Участникът е извършил идентифициране на непредвидените ситуации, които 

могат да рефлектират върху способността при реакция при подготовка на 

експедиране, като основните според него са: 

1.Пропуск в комуникацията по линията „възложител – изпълнител“, включващ:                   

- липса на обособено звено, което структурно да носи отговорността на 

организационно-доставния процес по изпълнение на договора;  

- липса на обучен персонал, който да има подготвеността и опита при 

получаването на заявки и цялостната комуникация с възложителя;  

- липса на конкретно сведена до знанието на служителя информация за привеждане 

и изпълнение на конкретния договор;  

- липса на техническа обезпеченост за своевременно приемане на заявки. 

Участникът е приел конкретни мерки за предотвартяване настъпването на риска, 

алтернативни действия и технически решения. 

2. Пропуск при получаване на заявките като:  



- непредаване по надлежен ред на заявки за обработване между две 

последователни смени;  

- техническа неподготвеност на служител за бораване със средство за 

комуникация;  

- техническа неизправност на средство за комуникация;  

- неспазване на реда за прием на заявките. 

3.Пропуск в системата за проследимост на стоката и партидите. 

4. Рискове при транспортиране – според него най-рисково при транспорт на 

животински храни в охладено състояние, лошо опаковане, неподходящ 

температурен режим, транспортиране едновременно на храни от различни групи. 

Участникът е предложил конкретни мерки за предотвратяване настъпването на 

риска, алтернативни действия, технически решения и способности за реакция. 

Предлаганите 10 броя мерки включват избягване, предотвратяване, елиминиране 

или свеждане до приемливи нива на рискове, свързани с подготовката за 

експедиция. 

Обърнато е особено внимание на мярката, която противостои на възможността за 

възникване на риск – опаковката като процес. Посочил е, че опаковката е 

триетапен процес.Включва индивидуална опаковка, групов амбалаж и 

транспортна опаковка.Към транспортната опаковка е посочил,че стоката се полага 

на скари  или палети, пристегнати със скреч-фолио. В случай на установено 

нарушение целостта на стоката, то същата е възможно да бъде превакуумирана, 

като за целта е подсигурена вакуум машина за различни разфасовки. 

ІІ. Рискове/критични точки, които могат да възникнат при ненавременна реакция 

при рекламация или допълнителна заявка. 

При констатирана доставка на стоки с характеристики различни от изискваните по 

ТС, храни с лош вид, изтекъл срок на годност, храни негодни за консумация или с 

лошо качество, както и наранени стоки, участникът е заявил, че същите ще бъдат 

подменени незабавно след заявяване на обстоятелството от представител на 

съответната структура. Описана е подробна процедура, с която са определени реда, 

компетенциите и отговорностите на персонала за откриване на проблеми, свързани 

с качеството и предприемане на съответни коригиращи действия по 



отстраняването. Към процедурата е изготвена схема (механизъм) в табличен вид с 

посочване на длъжностните лица ангажирани с рекламацията. В табличен вид са 

посочени мерки за предотвратяване настъпването на риска, алтернативни действия 

и технически решения.Замяната на несъответстващ продукт/допълване на 

доставка, ще извършва в срок от 1(един) работен ден, от подписване на съответния 

констативен протокол, или от издаване на протокола от анализа на оторизирания 

орган. 

При допълнителна заявка, Участникът е идентифицирал риск, който може да 

доведе до доставка на продукт със скрити дефекти, доставка на хранителни 

продукти не отговарящи по количество или качество. По отношение на тази точка, 

контролните дейности и механизмите описани от участника, са относими към 

рекламация, но не и при допълнителна заявка направена от Възложителя. 

ІІІ. Рискове/критични точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на 

поръчката – проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители 

или търговци. 

Основните проблеми са обобщени от участника в две основни групи: 

1.В първата група като най-основен по проявление е очертал рискът, свързан с 

промяна на цените. В  този риск е включил  факторите влиящи върху суровините, 

материалите, горивата и електрическата енергия и факторите свързани с 

увеличаване на административно-управленските разходи. Според комисията, тези 

фактори влияят върху промяната на неговите цени като производител, тъй като е 

посочил променените условия в неговото дружество. Към тази група е посочил и 

риск от набавянето на финансов ресурс за изпълнението на поръчката, включващ  

отказано кредитиране, липса на кредитен лимит за учредяване на банкови 

гаранции, неплатени публични задължения и задължения към контрагенти, 

забавени плащания от търговски вериги, непредвидени разходи в голям размер. 

Участникът е описал подробно мерките за преодоляване настъпването на риска и 

на последиците на вече настъпил риск, така,че  същият да няма въздействие върху 

постигането на целите на договора. 

2. Във втората група са описани рисковете свързани с контрагентите на 

изпълнителя, включващи:  



- рискове свързани с доставки и външни услуги за изпълнителя; 

- изтегляне на партиди от пазара; 

-промени в количествата и/или качеството на продукта от страна на 

производителя/доставчика. 

Участникът е посочил, че управлението на тези рискове е процес на оценяване и 

мониторинг, налагащо въвеждане на  контролни дености, с цел ограничаване на 

рисковете  до приемливо равнище.Описани са мерките за предотвратяване 

настъпването им, алтернативни действия и технически решения. 

От представеното техническо предложение на участника, Комисията направи 

извод, че е налице ясно, последователно и систематизирано описание на 

технологичната последователност на действия за идентифициране на рисковете, 

мерките за предотвратяване настъпването им, алтернативни действия и технически 

решения.Участникът е отчел възможни аспекти на проявление, области и сфери на 

влияние, оценил е вероятността  от настъпване и е предвидил степента на 

въздействието й върху изпълнението на обществената поръчка. Предложени са 

ефективни контролни дейности, организация и ресурси, като всяка една от 

критичните точки е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването им, и конкретни дейности по 

отстраняване и управление на последиците от настъпване на критичните точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на ДЗЗД „С-2015“, подал оферта по трета обособена 

позиция, да се оцени като получи  100  точки. 

 

ТРЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Фантастика 2002“ЕООД, 

гр.Пловдив,  по трета обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 



В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за  дружеството. Участникът е посочил, основните принципи заложени в 

дейността на фирмата, включващи:  

- Поддържане на големи складови наличности; 

- Поддържане на богат асортимент стоки; 

- Контрол на входа и на изхода на склада; 

- Управление на процесите на доставка до клиента; 

- Определяне на отговорни лица по всеки конкретен договор; 

- Работа с квалифициран персонал. 

В таблица  са посочени имената, длъжността и функциите по изпълнение на 

договора на всеки един от длъжностните лица.Описани са основните етапи на 

процесите, като: планиране; поддръжка на материалната база, контрол и 

проследяемост на процесите; съхранение на продуктите; подготовка на 

продуктите, описани в заявката; доставка на заявените продукти; контрол на 

процесите и продуктите; отчет; подобрение. Участникът е описал процесите на 

посочените етапи. 

Описаните Дейности по получаване и изпълнение на заявките са разпределени в 

три групи – приемане на заявките; планиране на дейностите; придружаващи 

документи. В трите групи са описани задължените лица по изпълнението им, 

съдържащите се документи и тяхното съдържание.Участникът е декларирал, че 

продуктите при доставка ще бъдат с остатъчен срок не по-малко от 70% от 

общия срок на годност, обявен от производител. Всички продукти, които 

постъпват в склада му отговарят на изискванията на нормативните документи                 

(изброени са 38 броя нормативни актове). 

Подготовката за експедиция преминава през входящ контрол от служител, 

който проверява: количеството; целостта на опаковката; срок на годност на 

продуктите; съответстващите документи; отсъствие на наченка на развала 

Ежемесечно се прави проверка на годност на всеки продукт, наличен в 

складовата му база. Преди да се започне товаренето, отговорникът по изходящ 

контрол прави проверка на заделените продукти, включващ: партиден номер, 



срок на годност, цялост на опаковката; наличие на етикет, видимо наличие на 

развала, търговски вид и др. 

На стр.21 от техническото предложение е записан раздел: 

 Рекламация. Замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики. 

Замяна на стоки със скрити дефекти.Допълване при частично изпълнение. 

След преглед на този раздел касаещ Рекламация, замяна и допълване, 

Комисията констатира следното: 

На стр.21 участникът е преписал дословно от проекта на договор, приложен към 

документацията,  р.ІV, точка 5.6, т. 5.7., т.5.8., т.5.9., т.5.10., т.5.11., т.5.12. 

Към раздела участникът е записал, че ако не може да бъде отстранен 

недостатъка веднага,  замяната ще бъде извършена в рамките на един ден. 

При този риск,  участникът не е идентифицирал критични точки, които могат да    

окажат влияние при изпълнение на рекламацията или направена допълнителна 

заявка от Възложителя.  

В Раздел Управление на риска по изпълнение на договора участникът е 

разработил теоретичен  Анализ на идентифициране, оценяване и мониторинг 

на рисковете.Описаните фактори, влияещи в процеса на управление са външни 

и вътрешни. В таблицата на Скала за оценка на честотата, вероятността (В) за 

проявление е степенувана в шест степени: 

1. Практически невъзможна; 

2. Малко възможна; 

3. Малко възможна, но възможна в ограничени случаи; 

4. Ниска вероятност; 

5. Напълно възможна; 

6. Относително висока вероятност. 

В скалата за оценка на тежестта – „3“ е при смъртни случаи, „2“ необходимост 

от оказване на първа помощ при консуматора и „1“ дискомфорт при консумация 

на продукта. В т.2.4.3 (стр.27) от техническото предложение, участникът 

посочва, че за всеки етап са определени потенциални опасности от възникване 

на риска, както и методите за ограничаването им и свеждането им до 

„0“.Посочените мерки имат характер на превантивни действия за ограничаване 



на риска, включително намаляването му до „0“. За всеки един от етапите, 

съставеният Екип за оценка на риска, е идентифиццирал и оценил, както и е 

предложил съответните мерки за въздействие върху риска. Оценка на 

идентифицираните рискове от Възложителя се документира в таблицата 

за рисковете. Комисията не откри в кориците на техническото предложение, 

таблица с описани критични точки, отнасящи се до настоящата обществена 

поръчка, вероятността от настъпването им, степента на въздействие и 

направена оценка, съгласно описаната по-горе  Скала за оценка на честотата. 

Съгласно дефинираните от Възложителя критични точки, които могат да 

възникнат при изпълнение на поръчката,  участникът е  обърнал внимание на 

следните проявления: 

І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка 

на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

     Идентифицирани са рисковете: 

1. Риск да не бъде приета своевременно заявката; 

2. Риск да не бъде обработена своевременно. 

 Мерки за недопускане на рисковете включват: в процеса участват опитни 

служители; заявките се проследяват от двама служители извършва се изходна 

проверка преди натоварване; провежда се периодично обучение на 

служителите; извършва се мониторинг на цялостната дейност на фирмата на 

участника; внедрени са системи за управление на качеството; провеждат се 

проверки от ръководни служители; дейност по контрол на качеството; 

използване на съвременни транспортни средства; работа с контрагенти с висока 

търговска репутация. 

Недостатъчната координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на дейността по доставка на артикулите е риск, който може да 

окаже влияние върху получаване на заявката, обработването й и закъснение при 

доставката. 

 Идентифицирал е риск свързан с управление на човешките ресурси  - 

напускане или в продължителен отпуск на служители на ключови позиции. 



Идентифицирани са: Риск свързан с доставка на негодни за употреба 

хранителни продукти; Риск от контаминация на хранителни продукти с 

биологични замърсители.   

Идентифициран е Риск от нарушаване на опаковката на продуктите при 

неправилно транспортиране. Степента на въздействие на риска според 

участника е „ниска“.  

Идентифициран е Риск от нарушаване на опаковката при неправилно 

транспортиране. Според участника степента на въздействие на риска е „ниска“, 

тъй като участникът е разработил входящ и изходящ контрол.  

Идентифициран е Риск от нарушаване на температурния режим  в периода на 

товаренето в транспортните средства. За посочените по-горе рискове, 

участникът е описал  Мерки за недопускане и Мерки за преодоляване при 

проявлението им.   

 ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1. Риск да не бъде изпълнена навреме заявката поради ремонт на пътен 

участък.Степента на въздействие на риска е определена като „средна“. 

2. Риск да не бъде изпълнена на време заявката поради климатичните условия; 

Степента на въздействие е определена като „ниска“. 

3. Риск поради повреда на товарен автомобил. Степента на въздействие е 

определена като „ниска“. 

4. Риск от товарене на продукти, несъответстващи на техническите 

спецификации. Степента на въздействие е определена като „ниска“. 

5. Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, 

количество, срок на годност, или са негодни за консумация.Степента на 

въздействие е определена като  „ниска“. 

6. Риск свързан с експедиция на продукти, които са несъответстващи по 

отношение на етикиране и опаковка.Степента на въздействие е определена 

като „ниска“. 

Описани са Мерки за недопускане и Мерки за преодоляване при проявлението на 

рисковете. 



След преглед по т.2 от техническото предложение,  участникът е направил 

идентификация на непредвидени ситуации, разгледани са аспектите на проявление 

и области на влияние, но не е разгледал „вероятността от настъпване на 

рисковете“. При идентифицираните критични точки липсва оценката им. 

Недопустимо е неоценена критична точка да се анализира непрекъснато, да се 

набелязват мерки за недопускане и управление  на последиците от настъпването й. 

Оценката на критичната точка е от съществено значение и водеща при 

настъпването на риск. 

ІІІ.Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и търговци.  

Идентифицирани са следните рискове: 

1.Риск от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от 

нея. 

Вероятността от настъпване на риска е „средна“. Не е разгледана „степента на 

въздействие“. 

 2.Риск свързан с промяната на цените.  

Вероятността от настъпване на риска е „средна“. Не е разгледана  „степента на 

въздействие“. 

3.Риск от невъзможност да се покрият стандартите за качество. 

 Не са разгледани „вероятността от настъпване на риска“ и „степента на 

въздействие“. 

След преглед на т.3, Комисията преценява, че участникът е направил 

идентификация на непредвидени ситуации, разгледани са аспектите на проявление 

и области на влияние, но не е разгледал „степента на въздействие“, а в третия риск 

и „вероятност от настъпване“. При идентифицираните критични точки липсва 

оценката им. Недопустимо е неоценена критична точка да се анализира 

непрекъснато, да се набелязват мерки за недопускане и управление  на 

последиците от настъпването й. Оценката на критичната точка е от съществено 

значение и водеща при настъпването на риск. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки, дефинирани от Възложителя .При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях, при някои рискове (посочени са по-горе) не са 



анализирани вероятностите от настъпването им и степента на въздействие, липсват 

и оценки на критичните точки. В техническото предложение липсва индикация, 

която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  правила, биха били 

ефективни при използването им и прилгането по отношение на студентските 

столове. На много места, комисията установи, че участникът посочва, че мерките 

за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, се отнасят за 

„детско заведение“ (стр.34 повторено три пъти и стр.39); „детски и социални 

заведения“ (стр.41); „детски, социални, болнични“ (стр.41), а не за студентски 

столове, което потвърждава, че правилата са разработени общо, а не конкретно за 

настоящата обществена поръчка. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Фантастика 2002“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №3, да се оцени 

като получи 30 точки. 

 

ЧЕТВЪРТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.  

Прегледът на техническото предложение на „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД , гр.  

Севлиево,  по четвърта  обособена позиция, показа : 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението, участникът е направил кратка анотация 

представяща данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни. 

Дадена е гаранция за складови наличности. Дружеството е изградило ефективна 

работеща система покриваща цялостния процес по изпълнение на обществените 

поръчки от планиране на бъдещи заявки и необходими доставки, приемане на 

заявките, подготовката за експедиция, транспортиране и доставка до Възложителя, 

до успешното приключване на всички поети с договорите ангажименти. 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 



проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан с обработка на заявките. 

Посочени са следните рискове: неполучаване на заявката, непълно получаване на 

заявка или неточно отразяване на артикули. Посочените технически решения и 

мерки за контрол при управление на този риск са: обучение на служителите които 

са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката; проследяване на обработката 

на заявката от Н-к склада на дружеството; текущо следене и съобразяване със 

сроковете на договорите; извършване на мониторинг съгласно утвърдена 

програма; приемане на заявки по факс и имейл за намаляване грешки при писане 

под диктовка; изготвяне на оперативни документи; поддържане на досие за всяка 

получена заявка; ежедневен контрол от страна на управителя на дружеството за 

правилната координация между отделните служители; постоянна комуникация с 

представители на Възложителя; осъществяване на работни срещи за решаване на 

проблеми; запознаване на лицата отговорни за изпълнението на доставките с 

обектите и техните представители. 

В таблична форма участникът е посочил оценката на риска, като вероятността на 

възникване е оценена  на „1“ (ниска); степента на въздействие е оценена на „2“                     

(средна), описани са мерките за недопускане и мерките за предотвратяване на 

риска. 

2. Подготовка за експедиция. 

Организацията при подготовка за експедиция предпоставя -  да не се допусне 

неточно и частично  изпълнение, или пълно неизпълнение на подадените заявки, 

входящ и изходящ контрол, недопускане на експедиция на продукти с остатъчен 

срок на годност по-малък от 70%.Описани са аспектите на проявление, мерките за 

контрол при управление на този риск.Идентифицирани са рискове като: 

неправилно изпълнение на заявката, съгласно техническата спецификация; 

възможност за замърсяване на продуктите при обработка в складова база; 

експедиция на стоки несъответстващи на етикиране и опаковка; доставка на стоки 



с изтекъл срок на годност; замърсяване при товарене; нарушаване на 

температурния режим в периода на товаране; нарушаване целостта на опаковките 

при товарене. Описани са аспектите на проявление, мерките за контрол при 

управление на този риск и дейностите по отстраняване, включващи: анализ и при 

необходимост промяна на маршрутни схеми; обучение на персонала; поддържане 

на резервен автомобил, промяна на график  за подготовка и експедиция на 

заявките; повторна доставка до Възложителя. Оценките на риска при експедицията 

са посочени в таблица. Вероятността от въздействие е оценена на „1“(ниска), 

степен на въздействие с „2“ (средна), оценката на риска е „2“ (несъществен риск). 

3. Рискове при транспорт. 

Идентифицирани са  рискове: при възникване на технически проблеми на 

автомобилите по време на изпълнение на заявките; неправилен избор на маршрути. 

Оценките за вероятност от възникване на риска е „1“ (ниска), степента на 

въздействие е оценена на „1“ (ниска) и оценката на риска е „1“ (несъществен риск). 

В таблицата са описани мерките за недопускане и мерките за предотвратяване на 

риска.Участникът е създал Организация на транспорта – оптимизация на 

маршрутите с цел пълно и своевременно покритие на всички обекти и План за 

действие в извънредно възникнала ситуация по време на пътуването на МПС. 

Към Мерките за предотвратяване на риска са включени – проучване на 

маршрутите, постоянна връзка с водачите на МПС, внедрени GPS системи във 

всяко транспортно средство, готовност за реакция при извънредни пътни 

ситуации. 

Участникът е трябвало да идентифицира и риск при нарушен температурен режим 

в превозното средство по време на транспортиране 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Описана е процедурата при рекламация от страна на Възложителя, както и  

възникване на обстоятелства за рекламиране на доставките. 

Според участника рекламация е възможна при нарушаване на създадените във 

фирмата правила и добри хигиенни практики; липса на проследимост за 

възникнали рекламации; липса на хранителни продукти за нуждите на студентския 

стол; нарушаване на графика на доставки, финансови загуби за страните. 



Посочени са аспекти на проявление на тази критична точка и създавания от нея 

риск.Според участнка, вероятността от настъпване  съгласно описаната 

методология е „1“ – практически невъзможна. Степента на въздействия върху 

изпълнението на обществената поръчка  е оценена на „1“ (ниска степен).Описана е 

организацията за управление на рекламациите и действия за намаляване на 

възникването им. Целта на участника е да сведе до нула броя на възникналите 

рекламации, независимо от причината за възникването им. Посочва, че при 

необходимост част от действията по рекламацията могат да бъдат и извършване на 

нова доставка до клиента.Този тип доставка се извършва извън времевите графици 

на останалите доставки и със срок от 1 ден. Мерките за недопускане са: 

провеждане на  Вътрешни одити и мониторинг на последващи процес 

Аспектите на проявление на  критична точка ненавременна реакция при 

допълнителна заявка и създаване на риск, е невъзможност за извършване на 

доставката в необходимите срокове.Според участника вероятността от настъпване 

на риска съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможно. 

Степента на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка е „1“ – 

ниска степен. 

Описана е организацията, която ще се прилага при допълнителна заявка от 

Възложителя. Контролните дейности включват: назначаване на персонал, 

отговарящ на заложени изисквания; обучение по годишна програвма; ежегодна 

атестация на служителите.Мерките за отстраняване са описани като: незабавно 

извършване на доставката, преразглеждане на комуникациите със студентските 

столове; промяна на организационната структура; промяна в отговорностите и 

пълномощията на служителите; при необходимост осигуряване на допълнителен 

персонал. 

ІІІ.Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци.  

Проблемите при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци, според участника са следните: 

1.Забавяне на доставките и доставяне на стоки, не отговарящи на спецификацията. 

2. Невъзможност за извършване на доставка; 



3. Доставка извън регламентираните срокове;  

4. Доставка от доставчици, които не са одобрени от участника. 

5. Доставка на стоки, увреждащи здравето на консуматора. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“ (ниска степен). 

Контролните дейности които прилага участникът включват:  

Закупуване на хранителни продукти с определени качествени показатели и такива 

за безопасност от оценени доставчици. Участникът следи за качеството на 

доставяните стоки, времето за доставка, цените на продуктите, документите които 

придружават стоката, документи за качество и безопасност на продуктите; 

транспортиране на продуктите с хладилен транспорт и притежаващ съответните 

разрешителни от БАБХ.Доставяните продукти преминават през входящ контрол от 

Завеждащия склада, който проверява съответствието на заявката и доставката, 

количеството, целостта на опаковките и етикети, срок на годност на продуктите, 

съответствие на придружителните документи за качество и безопасност на 

партидата, отсъствие на наченки за развала.Ежегодно и при необходимост се 

извършва оценка на доставчиците на фирмата на участника. 

Въпреки, че участникът е включил в мерките си за следене цените на стоките, не е 

извършена идентификация на риск при промяна на цените от страна на 

достачиците, който риск да бъде оценен.  

След прочит на техническото предложение, Комисията счита, че участникът е 

отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е 

вероятността от настъпване за всяка от описаните критични точки и е оценил и 

предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на обществената 

поръчка.Предложени са мерки и организация за недопускане и преодоляване на 

критични точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и изводите направени в  раздел І, т.3 и 

раздел ІІІ,  и в съответствие с утвърдената методика за оценяване от възложителя, 

комисията единодушно реши  техническото предложение на „Бойлс Фууд 



Къмпани“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №4, да се оцени като получи   

60   точки. 

 

ЧЕТВЪРТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Оримекс“ООД, гр.Свищов,  по 

четвърта обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част, участникът е развил теоретично и разяснил какво е критична 

точка, как се определя важността на критичната точка, качественият и количествен 

анализ, оценка  на критичните точки; превантивни действия; мониторинг на 

критичните точки. 

Идентифициране на рискове: 

І Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.Да не бъде приета своевременно заявката от Възложителя; 

2. Да не бъде обработена своевременно и правилно от Възложителя. 

Последиците са да не се изпълни навреме доставката. Контролните мерки и 

контролни дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването й, 

включват: обучение на служителите; проследяване на заявката от двама 

служители; проследяване обработката на заявката от Н-к склада; извършване на 

мониторинг; приемане на заявката по имейл и факс; изготвяне на оперативни 

документи; поддържане на досие; ежедневен контрол от страна на Управителя. 

При подготовка за експедиция са описани варианти на критичната точка  и 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане и предотвратяване на 

настъпването. Основните контролни мерки са: обучение на служителите; контрол; 

мониторинг; спазване на добри практики; хигиена; закупуване на продукти от 

проверени доставчици; проверка на продуктите за годност, етикиране, 

придружаващи документи; създаване график на товарене.  

Дейностите по отстраняване и управление на последиците от настъпване на 

критичната точка са: анализ и при необходимост промяна на маршрутни схеми; 



поддържане на резервен автомобил; промяна график за подготовка и експедиция; 

организиране и повторна доставка до възложителя. 

Идентифициран е риск за невъзможност да се доставят съответстващи на 

изискванията хранителни продукти. Описани са област и сфера на влияние, 

аспекти на проявление, контролни мерки и контролни дейности. 

Идентифициран е риск относно липса на средства за обезпечаване на доставката 

или част от нея. Описани са контролни мерки и контролни дейности за 

недопускане. 

При риска свързан с непредвидени ситуации  при транспорт, Комисията установи, 

че участникът не е идентифицирал критични точки, които биха повлияли върху 

изпълнението на договора.Описаните от участника „критични точки“, са мерки за 

обезпечения за доставка на хранителни продукти, но не и непредвидени 

ситуации.Описани са област и сфера на влияние, аспекти на проявление, посочени 

са контролни мерки и контролни дейности, но не са идентифицирани критични 

точки. Дейностите по отстраняване и управление на последиците, касаят 

подготовката за експедиция, но не и транспортирането на продуктите. 

Идентифициран от участника е риск – замърсяване на храните при съхранение и 

транспорт.След запознаване с  аспектите на проявление, контролните мерки и 

контролни дейности, се установява, че критичната точка не се отнася за риск 

свързан с непредвидени ситуации при транспортиране. 

Идентифицирана е Критична точка, свързана със съхранение в неподходящи 

помещения.Описани са област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане. 

След преглед на т.1 от дефинираните от Възложителя критични точки, които могат 

да възникнат при изпълнението на поръчката при риск свързан с непредвидени 

ситуации и способност за реакция при обработка на заявката, подготовка на 

експедиция и транспорт на продуктите, участникът е разработил  мерки, посочени 

са аспекти на проявление, приети са контролни дейности, но не са 

идентифицирани рискове на непредвидени ситуации. 

От индентифицирани непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на 

доставките, много важна е бързата реакция при промяната на заявката, която не е 



индентифицирана от участника. Не е идентифициран риск от лошо опаковане на 

стоката, неправилен избор за опаковка на специфични хранителни продукти след 

експедиция  по време на транспортиране. Не са идентифицирани рискове, свързани 

с критични точки при затворени пътища поради ремонт,  ПТП, природни бедствия. 

Към идентифициране на риска при транспорт, в т.1 „Замърсяване на храните при 

съхранение и транспорт“, участникът е записал следното: „Критични точки 

свързани с кръстосано замърсяване“, от което определение не става ясно каква е 

връзката с транспорт, тъй като посочените област и сфера на влияние, контролни 

мерки и контролни дейности, са относими към дейност експедиция, но не и  при 

дейност транспорт. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка.  

Посочени са област и сфера на влияние, посочени са аспекти на проявление, но не 

са идентифицирани рискове при ненавременана реакция при рекламация. 

Аспектите за проявление на критичната точка и създавания от нея риск са описани 

като:  липса на хранителни продукти за нуждите на Възложителя; нарушаване на 

графика на доставка; компрометиране на Възложителя; финансови загуби за 

Възложителя и участника.  

Описани са контролни мерки и контролни дейности за недопускане и  

отстраняване, и управление на последиците. Основно включват – обучение, 

мониторниг, вътрешен и външен одит; поддържане на складова наличност. В 

дейностите по отстраняване, участникът е записал, че ще извърши незабавна 

подмяна на рекламираните стоки. Ще бъде уведомен управителя и ще се проведе 

обучение на персонала на тема  „Управление на рекламациите от клиенти“. 

Участникът не е уточнил в какъв срок ще подмени рекламираните стоки, тъй като 

действието „незабавна“ може да включва часове или дни, а в проекта на договора, 

т.5.11, срокът е определен на един работен ден от подписване на съответния 

протокол, който не може да се променя. 

При ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки, отново не са 

идентифицирани рискове.Описано е, че етапът изисква отлична комуникация с 

възложителя, началник склада, приемащия заявките, изправно транспортно 

средство, прецизна логистична схема с предвиден резервен маршрут, наличие на 



резервен шофьор и достатъчно хранителни продукти в наличност.Описани са 

аспектите на проявление и контролните мерки и дейности.  

По т.2, не е обърнато задълбочено внимание на критичните точки, така както са 

дефинирани от Възложителя.Липсва хронология при подреждане на  критичните 

точки. При Дефинираните от Възложителя три вида проявления на критични 

точки, участникът ги е подредил така, че не става ясно кои от тях се отнасят за 

посочените в съответния раздел ситуации.  

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Описал е Област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, контролни мерки и 

контролни дейности.  

Към този раздел, участникът не е описал проблемите, които съпътстват един 

изпълнител при снабдяването му с хранителни продукти от производители или 

търговци. Най - основен по проявление е рискът, свързан с промяна на цените. 

Друг основен риск при снабдяване от контрагентите на изпълнителя са: 

поведението на доставчици на външни за изпълнителя услуги, наложителността от 

изтегляне от пазара на партиди поради вина на производител, явяващ се външен 

доставчик на изпълнителя, както и промени които допускат по отношение на 

количество и/или качеството на предлаганите от тях продукти. Не откриването на 

проблеми свързани с производители или търговци, ще попречи на участника да 

предприеме бързи мерки за предотвратяване на последиците от настъпването на 

рисковете. 

В края на предложението, участнкът е представил Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора.Методиката 

включва оценка на Степен на въздействие с показатели от 1 до 4 и Вероятност от 

настъпване с  показатели от 0.1 до 0.4.Общата оценка на критичната точка  се 

изчислява по посочена формула. В таблица са класифицирани критичните точки. 

Участникът е оценил следните критични точки. 

1.Ненавременна доставка – оценка 0.3; 

2.Липса на ликвидни средства – оценка 0.2; 

     3.Невъзможност да се покрият стандартите за качество – 0.1; 



4.Доставка на негодни за употреба хранителни продукти-0.1 ; 

     5.Неспазване на изискванията за транспорт на храни- 0.1; 

       6.Кръстосано замърсяване – 0.1; 

  7.Съхранение на храните в неподходящи помещения - 0.1; 

       8.Ненавременна реакция при рекламация – 0.1; 

       9.Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки;- 0.1; 

10.Проблем при снабдяване с хранителни продукти от производителя – 0.1. 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показва липса на 

хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от Възложителя в 

Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на критичните точки, 

така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на критични точки са 

подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за посочените в съответния 

раздел ситуации.  

В съответните раздели липсва оценка на идентифицираните рискове и анализ на  

вероятността от настъпване на критичните точки и степента на въздействие на 

риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Оримекс“ООД, подал оферта по Обособена позиция №4, да се оцени като получи 

30 точки. 

 

ЧЕТВЪРТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Варна оборот“ЕООД, гр.Варна,  по 

четвърта обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

Преди да разгледа управлението на дефинираните от Възложителя критични 

точки, участникът е представил изготвена формула за оценка на риска, включваща 

оценка на вероятността от настъпване и степен на въздействие.Скалата за оценка 

на вероятност от настъпване е разпределена на 6 нива – при  оценка  „1“ се счита, че 

практически е невъзможна; оценка „2“ - малко възможна; оценка „3“ - малко 



възможна, но възможна в ограничени случаи; оценка „4“ ниска вероятност; оценка 

„5“ напълно възможна; оценка „6“ относително висока вероятност. 

Скалата за оценка на степен на въздействие е разпределена на три нива: оценка на 

тежестта „3“ -  високо; оценка на тежеста „2“ -  средно и оценка на тежеста „1“  - 

ниско. 

Прилаганата формула е: Р=В+Т. Ако полученият бал е над „6“ рискът се определя 

като „значим“, ако полученият резултат е по-малък или равен на „6“, рискът е 

„незначителен“. 

Идентифицирани рискове, дефинирани от Възложителя. 

І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност при обработка на заявката, 

подготовка на експедицията и транспорта на продуктите. 

1. При Обработка на заявките. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1.1. Липса на комуникация между Възложителя и участника. 

За този риск е посочено, че се проявява в няколко аспекта – липса на обособен 

отдел, който структурно да носи отговорността при изпълнение на договора; липса 

на обучени кадри; липса на конкретно сведена до знанието на служителя 

информация; липса на техническа обезпеченост. Контролните дейности за 

недопускане настъпванто на рисковете и отстраняване на настъпил риск и 

управление на последиците  са:  обособяване на дейността в обособен отдел; 

работа с обучени кадри; привеждане на договора към изпълнение на конкретни 

служители; техническа обезпеченост за своевременно приемане на заявки; 

1.2. Пропуск при получаване на заявки. 

Посочени са няколко аспекта на проявление – непредаване по надлежен ред на 

заявки за обработване между две смени; техническа неподготвеност на служителя; 

техническа неизправност на средство за комуникация; неспазване на реда за 

приемане на заявките. Контролните дейности за недопускане са: наличие на 

график на заявките; наличие на квалифицираност за работа с технически средства; 

наличие на обезпеченост с технически средства; изработен ред за прием на 

заявките.  



Комисията установи, че от идентифицираните непредвидени ситуации, които 

могат да рефлектират на доставките, много важна е бързата реакция при промяна 

на заявката, която участникът не е идентифицирал. 

2. Подготовка за експедиция. 

Идентифицирани са следните рискове:  

2.1.Пропуск в системата за проследимост на стоката и партидите. 

За този риск е посочено, че се проявява в следните аспекти – незавеждане на 

стоката във входящ дневник; неправилно завеждане на стоката във входящия 

дневник; нарушена проследимост при грешен реквизит на търговски документ; 

липса на системни проверки. По отношение на този риск участникът е отчел 

възможните контролни дейности за недопускане  непредвидени ситуации и се е 

опитал да покаже тяхното предотвратяване за нестъпването им. 

2.2. Пропуск при осигуряване хигиена на персонала, в т.ч. осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

За този риск е посочено, че се проявява в следните аспекти – 

невъвеждане/неспазване  на хигиенни норми, водещи до риск от липса или 

частична производствена и хигиенна практика; лоша хигиена на персонала;  

2.3.Доставка на незаявени от възложителя продукти; 

За този риск е посочено, че би довел до компрометиране на подготвената за 

изпълнение доставка и нейната експедиция, както и до понижаване ефективността 

на изпълнение на служители и колектива. 

В контролните дейности, участникът е предвидил водене на входящ дневник; 

правила за въвеждане на стоката във входящия дневник; проследимост  на 

съхранение на стоката в склада му; проследимост на потребителя; извършване на 

системни проверки; въвеждане на общи хигиенни норми; контрол над хигиената на 

персонала; повишаване квалификацията на персонала; утвърждаване правила за 

работа. 

3. Транспорт на продуктите. 

Идентифицирани са следните рискове: 

3.1. нарушаване на опаковката и неправилна подредба в превозното средство. 



В контролните  дейности в точката е предвидил употреба на лични предпазни 

средства и амбалаж; ПЕСТ контрол; обучение на шофьорите относно подредбата 

на стоката, които дейности са относими при експедиция, но не и към транспорт. 

3.2.неправилен подбор на МПС с подходящ темературен режим. 

Според участника този риск има отношение към непрекъсваемостта на хладилната 

верига при усложнение на ситуациите за транспорт, като: удължаване време на 

транспорт при проверки от контролни органи, при прилодни бедствия, аварии, 

ПТП. 

3.3. Замърсяване на хранителни продукти от недобросъвество стопанисване на 

МПС.Описани са мерки за преодоляване на последиците на вече настъпил риск. 

При разглеждане на Аспектите на проявление, участникът е успял да се спре и да 

определи три от аспектите, които според него са от особена важност.Трябвало е да 

се спре и на често срещаното неправилно определяне на маршрута на движение на 

автомобилите при извършване на доставките. 

Оценките, които е направил по раздел І, са следните: 

Вероятност от настъпване на риска при обработване на заявките и подготовката за 

експедиция е сведена до „0“.При транспортиране оценката за вероятност е „1“. 

Степента на въздействие върху изпълнението по скалата за оценка  е „3“.Съгласно 

формулата за оценка на риска, посочена по-горе, рискът е оценен като 

незначителен  с „4“. 

По отношение на опаковките, не е идентифициран риск при нарушаване на 

опаковките по време на транспортиране на стоката.В контролните дейности е 

записано общо, че опаковането е триетапен процес, който включва индивидуална 

опаковка, групов амбалаж и транспортна опаковка (стекове, кутии, кашони, каси), 

без да се конкретизира, какви ще са действията по време на транспортиране на 

стоката. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

При рекламация. 

Описана е организацията във фирмата на участника при рекламация на 

некачествено изпълнение на договора Процедурата е съгласно правила  за 

„Управление на несъответстващ продукт“.Рекламация постъпила от клиент се 



регистрира в „Регистър на рекламациите от клиенти“. Изготвят се протоколи и 

следва процедура на замяна на стоката. В таблична форма е описан Механизъм за 

извършване на замяната, включващ действията от постъпване на рекламацията до 

замяната, отговорните лица, отделите в които работят, имейл адреси и телефони. 

При допълнителна заявка.  

Не е описана процедурата при направена допълнителна заявка от Възложителя.Не 

е посочено в какъв срок ще бъде изпълнена – едновременно с основната или срокът 

ще бъде друг. Какви контролни дейности ще се приемат за изпълнение на 

допълнителната заявка. 

Участникът е идентифицирал риск, който може да доведе до доставка на продукт 

със скрити дефекти, доставка на хранителни продукти неотговарящи по 

количество или качество. По отношение на тази точка, Контролните дейности и 

механизмите описани от участника, са относими към рекламация, но не и при 

допълнителна заявка направена от Възложителя. 

Оценките за вероятност от възникване и степен на въздействие са определени на 

„2“. Оценката на риска по формулата е „4“ – незначителен. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Идентифициран е риск при промяна на цените. Според участника, рискът обхваща 

факторите влияещи върху стойността на суровините, материалите, горивата,  

електрическата енергия и административно-управленските разходи. От 

посочените контролни дейности и мерки, Комисията констатира, че участникът 

идинтифицира риск за промяна на цените във фирмата му, но не и промяна на 

цените на неговите доставчици на хранителни стоки (търговци или 

производители). Дефинираната от Възложителя в р.ІІІ, критична точка, които 

могат да възникнат при изпълнение на поръчката, са проблеми при снабдяване с 

хранителни продукти от производители и търговци. 

Останалите фактори -  набавяне на финансов ресурс за изпълнение на поръчката и 

преразглеждане на извършването на доставки и външни услуги за изпълнителя са 

процеси, съпътстващи проблемите при снабдяване от производители и 



търговци.Описани са контролните дейности и мерки за преодоляване на 

последиците. 

Рисковете свързани с контрагентите на изпълнителя, включват: 

- Рискове свързани с доставки и външни услуги за изпълнителя; 

- Изтегляне на партиди от пазара; 

 

- Промени в количеството и/или качеството на продукта от страна на 

производителя/доставчика. 

Към т. 1.3. – „промени в количеството и/или  качеството на продукта от страна на 

производителя/доставчика“, в Мерки за предотвратяване настъпването на риска, 

участникът  е записал, че: „рискът е пренесен на други юридически лица, 

ангажирани с производството на хранителни продукти и в този смисъл, рискът е 

извън възможно допустимия процент“ -  не ставя ясно каква е връзката между 

фактора промени в количеството и/или качеството и пренасянето на мерките на 

други юридически лица. 

Оценките за вероятност от възникване е определана „1“  и степен на въздействие 

оценката е определен на „3“. Оценката на риска по формулата е „4“ – незначителен. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Варна 

оборот“ЕООД,  подал оферта по Обособена позиция №4, да се оцени като получи 

60 точки. 

 

ПЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара 

Загора,  по пета обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

1.Организация за получаване и завеждане на заявките, в това число и външна и 

вътрешна комуникация по цялата верига. 

Участникът е описал създадената организация и ангажиран екип от служители по 

приемане и обработване на заявките.Участникът е посочил, че има разработена 



процедура за изпълнение и редица контролни дейности при подготовката и 

товарене на хранителните продукти, състояние на транспортните опаковки, начин 

на подреждане на стоките при транспортиране.Участникът е изложил действия и 

мерки, които ще предприеме в случай на възникнали рискове, а именно: 

установяване на несъответствия на стока със заявените характеристики; стоки 

които имат скрити дефекти, неконстатирани при получаването им; частично 

неизпълнение на заявката. Срокът, който участникът е предложил при 

необходимост от подмяна и доставка на нови продукти е 60 минути. 

Дефинираните от Възложителя критични точки, които могат да възникнат при 

изпълнението на поръчката и мерките за преодоляването им са определени, които 

според  участника са от особена важност. 

І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност при обработка на заявката, 

подготовка на експедицията и транспорта на продуктите. 

1. Доставка на продукти несъответстващи на Техническата спецификация или 

конкретна заявка за доставка; 

2. Частично изпълнение на заявката; 

3. Риск от неточно подадена заявка. 

Мерките, които ще предприеме участникът за недопускане на риска са: 

организационни, технически, контрол на вътрешната комуникация, изходящ 

контрол, уточнен начин на подаване на заявките, планиране на складови 

наличности, работа с голям брой доставчици. 

Мерките за преодоляване на риска са:  организационни, контрол при товаренето, 

контрол при предаване на стоката, технически, бърза реакция, налагане на 

санкции. 

Относно риска свързан с непредвидени ситуации, подготовка на експедицията и 

транспорта на продуктите, Комисията счита, че липсва идентификация на следните 

рискове и предприетите мерки при подаване на заявките и транспортиране: 

1. Не е идентифициран риск при спиране на електрозахранването поради 

авария при участника,  предвид кратките срокове за доставка.  

2. Не е идентифициран риск при нарушен температурен режим в превозното 

средство по време на транспортиране. 



3. Не е идентифициран риск от лошо опаковане на стоката, неправилен избор за 

опаковка на специфични хранителни продукти. 

4. Не е идентифициран риск за промяна на маршрута при затваряне на пътя 

поради ремонт. 

5. Не е идентифициран риск по време на природни бедствия – пожар, 

наводнение, земетресение. 

Участникът не е оценил и предвидил вероятността на настъпването на критичните 

точки  и степента на влияние върху конкретната поръчка. 

ІІ. Риск от ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Според участника, рискът може да настъпи при следните условия: 

1. Неправилно поддържани стокови наличности; 

2. Недостатъчен брой транспортни средства; 

3. Недостатъчен брой обслужващ персонал; 

4. Авария или ПТП по време на доставката; 

5. Неправилно избран маршрут и график. 

Участникът е посочил мерки за недопускане, но не е оценил вероятността от 

настъпване. 

При рекламация или допълнителна заявка, участникът е посочил, че подмяната ще 

се извърши в рамките на 60 минути, след получаване на искането за рекламация, 

без да е посочено какви действия ще предприеме за да може да спази срока. Според 

Комисията, посочените мерки за преодоляване на риска не са достатъчни, за да 

може учасникът да изпълни  задължението си след подадената рекламация. 

Участникът не е оценил и предвидил вероятността на настъпването на критичните 

точки  и степента на влияние върху конкретната поръчка. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Участникът е посочил, че рискът свързан със снабдяването на хранителни 

продукти от производители или търговци може да се разгледа в посока намаляване 

или увеличаване на цените. 



Според Комисията, неправилно участникът е идентифицирал риск свързан с 

намаляване на цените, тъй като в документацията към ценовото предложение 

изпълнителят приема следното условие на възложителя, цитирам: 

„…………..предлаганата от нас цена за всеки продукт да не бъде по-висока от 

-10% (минус 10 процента) от цената на съответния продукт в бюлетина на 

Системата за агропазарна информация – „САПИ“ ЕООД, към момента на 

провеждане на откритата процедура, като предложеното съотношение на цената 

на продуктите ни към цените на съответстващите продукти в бюлетина ще се 

запази постоянно при осъществяване на плащанията на отделните доставки за 

целия срок на изпълнение на поръчката.“ 

Критична точка е възможността да настъпи опасно събитие, действие или 

бездействие, което при определени обстоятелства да се прояви и да застраши 

качественото и в срок изпълнение на договора.Това може да се прояви при 

увеличение на цените, но не и при намаляване. 

Според участника, вероятността от настъпването на риск  относно увеличаване 

на цените е минимален.Участникът е декларирал готовност да поеме за своя 

отговорност последиците от настъпване на този риск. Посочил е Мерки за 

недопускане на риска: работа с дългогодишни партньори; доставка от участника 

на  суровини за български производители  от Европейския пазар; изработка на 

ишлеме и финансиране на производство на определени стоки; наличие на 

собствен финансов ресурс за изпълнение на договора; поемане на ангажименти 

спрямо наличните си ресурси и възможности. 

Мерките за преодоляване на риска  -  привличане на нови доставчици; 

договаряне на по-добри условия; закупуване на сезонни стоки. 

Комисията счита, че предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси не 

гарантират изцяло предотвратяване и преодоляване на някои от критичните точки. 

Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на 

критични точки.Участникът декларира готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването им, но не предлага адекватни мерки за 

преодоляването им. 



Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, подал оферта по Обособена 

позиция №5, да бъде оценено като получи 30 точки. 

 

ПЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД, 

гр.Казанлък,  по пета обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В частта на предложението  участникът е представил концепция за начина на  

организацията и координация на целия процес по изпълнение на доставките и 

управление на рисковете, състояща се от пет раздела, представяща действията му, 

гарантиращи в пълна степен изпълнение на поръчката и изискванията на 

Възложителя. 

Раздел Първи – Ред за получаване и обработване на заявки, подготовка за 

експедиция, транспортиране на стоки, предаване на стоките на крайния получател. 

В този раздел, текстовото съдържание на тази част от предложението са 

представени прилаганите по принцип от дружеството дейности и процедури по 

получаване, обработване на заявките за изпълнение, мерки за контрол по 

отношение съответствието и безопасността на доставяните продукти, подготовка 

за експедиция и тяхното транспортиране. Действително изложението е детайлно, 

отделните последователни етапи на описания начин на изпълнение са логически 

свързани, но по своя характер и съдържание това са принципи заложени в 

разписаните процедури за качество при прилагане на ISO, СУКБХП и НАССР. В 

т.5, участникът е записал, че преди товарене се извършва проверка на 

транспортоното средство относно хигиенното състояние, за наличие  на инсекти, 

мухъл, наличие на особени миризми, висока запрашеност и при несъответствие се 

предприема почистване, измиване и дезинфекция на транспортното средство. В т.8 

е посочено, че преди излизане на път, шофьорът извършва преглед на 

техническото състояние на МПС и закрепването на товара. Според Комисията, 



тези действия непосредствено преди започване на изпълнението на заявката, не 

биха били ефективни по отношение на спазване срока на доставката. 

Раздел Втори  - изпълнение на заявки за доставка на артикули, които не са 

включени в Техническата спецификация (при възникнала необходимост на 

Възложителя след сключване на договор). 

Раздел Втори е неотносим към настоящата обществена поръчка.Съгласно 

посочените условия в документацията, задъжение на Възложителя е да заявява, 

посочените артикули в Техническата спецификация, без да има правото да подава 

заявка за артикули, които не са включени в нея.  

В съответствие с изискванията на ЗОП, договорите за обществени поръчки могат 

да бъдат изменяни, когато промените са предвидени в документацията и в 

договора (чл.116 ЗОП). Задължение на Възложителя е да спазва точно 

Техническата спецификация, която е неразделна част от договора. 

Раздел Трети – Действия при установени несъответствия. 

Изложението е детайлно, отделните последователни етапи на описания начин при 

констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставяните продукти 

са логически свързани, но по своя характер и съдържание това са принципи 

заложени в проекта на договор, приложен като образец към документацията. 

Раздел Четвърти – Мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Участникът е внедрил система за управление на качеството. Дейността на 

дружеството структурирана пирамидално е – всяко следващо ниво да упражнява 

контрол върху предходното.Всеки служител има конкретна разписана длъжностна 

характеристика и е запознат със задълженията и отговорностите. Формирани са 

няколко екипа , които осъществяват взаимодействие по между си. Внедреният общ 

софтуерен продукт може да  отчита наличности, стойности на продукти, срокове 

на годност и т.н. Дружеството закупува стоки само от доставчици, регистрирани по 

Закона за храните и не приема стоки, които не са придружени с документ за 

произход  и сертификат за качество.Осъществява се и входящ контрол на стоките. 



Продукти с увреждания се бракуват по определения вътрешен ред. 

В търговските помещения са създадени санитарно-хигиенни условия за лесно 

почистване и дезинфекция. 

Раздел Пети – Управление на рисковете, критичните точки, които могат да 

възникнат в хода на изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал видовете методи за аанализ на риска, като е посочил, че за 

нуждите на настоящата обществена поръчка ще използва „качествен метод за 

анализ на риска“. Определението на този метод според участника е следното, 

цитирам: „ качествени – определят последствията, вероятността и нивото на риска 

чрез термини „високо“, „ средно“ и „ниско“……“. За настоящата обществена 

поръчка, като подход за оценяване на вероятността от настъпване на конкретен 

риск,участникът  използва данни от минали периоди. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

Участникът посочва рисковете свързани с непредвидени ситуации, възникнали по 

обективни и субективни причини. Обективните са описани като: технически 

неизправности, природни бедствия и/или явления, аварии, липса на човешки и 

финансови ресурси. Субективните са свързани основно с поведението на 

служителите и действията им, които могат да бъдат разграничени на умишлено 

зловредни или поради небрежно изпълнение на служебните задължения. 

Участникът е посочил възможни ситуации, които могат да способстват за 

настъпване на риска: 

1.Повреда в компютърните конфигурации за служебно ползване. 

2.Неизправност на техническите средства за приготвяне на заявката – повреда на 

ел.везна, мотокари и електрокари. 

3. Липса на интернет връзка. 

4. Липса на електрозахранване. 

5. Липса на комуникация между възложител и изпълнител. 

6. Лоши метеорологични условия, ПТП или повреда на транспортното средство. 

7. Липса на достатъчен финансов ресурс. 



8. Неспособност за реакция в непредвидена ситуация, поради липса на човешки 

ресурси. 

Описани са и мерки за преодоляването. Според участника вероятността от 

настъпване на посочените възможни ситуации е „ниска“ и няма да повлияе на 

изпълнението на поетите ангажименти, с изключение на дадената оценка по т.6 и 

т.8 за които вероятността за настъпване на риска е „средна“, въпреки посочените 

мерки за преодоляване на възникналите неблагоприятни ситуации. Изявлението на 

участника е, че изпълнението на поетите договорни задължения, не е особено 

застрашено. Не става ясно дали ще има последствия за възложителя при този риск 

и какви ще са те. 

Няма изписан текст номериран като точка 9. 

10.Целенасочено укоримо поведение на служител – вероятност от настъпване на 

риска е „средна“. 

11.Грешка на служител, поради небрежно изпълнение на задълженията му – 

вероятност от настъпване на риска е „средна“. 

За преодоляване на посочените по-горе непредвидени ситуации, участникът е 

посочил конкретни действия за преодоляване на последствията, като: 

Замяна на МПС; Дублиране на превоза на доставката; Промяна на транспортната 

схема на доставките; Промяна на маршрутите; Уведомяване на възложителя. 

Извършено е идентифициране на непредвидените ситуации, които могат да 

рефлектират върху способността при реакция при подготовка на експедицията и 

транспортиране, разработени са мерки и контролни дейности, разгледани са 

аспектите на проявление и области за влияние. Разгледана е „вероятността от 

настъпване“ и „степен на въздействие“, но няма оценка на „Критичната точка“, 

която винаги е от съществено значение и водеща при настъпването на 

РИСК.Участникът споменава за последиците от „критичната точка“, но никъде не 

я оцени и тогава да я анализира. Недопустимо е неоценена „Критична точка“  да се 

анализира непрекъснато, да се набелязват мерки за недопускането и за 

отстраняване и управление на последиците от настъпването й.  

По отношение на точка І, комисията установи, че от индентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 



бързата реакция при промяната на заявката, която не е индентифицирана от 

участника. Не е идентифициран риск при нарушен температурен режим в 

превозното средство по време на транспортиране. Не е идентифициран риск от 

лошо опаковане на стоката, неправилен избор за опаковка на специфични 

хранителни продукти след експедиция  по време на транспортиране.  

ІІ Ненавремена реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Относно ненавременна реакция при рекламация, участникът препраща към 

проекта на договор, където подробно са посочени условията за подаване на 

рекламация, както и реда за тяхната обработка и установяване на основателността 

им, както и към Раздел Трети  - част от Организация за изпълнение на поръчката, 

 описана от участника в Техническото си предложение. Според Комисията, 

участникът не е иидентифицирал и оценил риска при ненавременната реакция при 

рекламация, не е посочил и  анализирал критичните точки, както и мерките за 

недопускане и мерки за отстраняване и управление  на последиците. 

Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка, участникът е 

определил вероятността от настъпване като „ниска“. Идентифицирал е риска  и е 

разработил  мерки за преодоляване на неблагоприятната ситуация. 

Както и в другите рискове и тук е направена идентификация на риска, но никъде 

критичната точка не е оценена и тогава да се анализира.Разгледана е вероятността 

от настъпване и степен на въздействие, но отново, не е извършена оценка на 

критичната точка. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и 

търговци. 

Участникът определя вероятността от проявлението на този риск като „ниска“. 

Превантивните мерки, описани от участника са: анализ на потребностите на 

дружеството; поддържане на неснижаем резерв от стоките; ползване на повече от 

един доставчик; ежедневна проверка на складовите наличности; финансиране на 

производители на определен вид стоки; анализ на пазарните условия; 

осъществяване на покупки от стокови борси и стържища; предвидимост на 

доставчиците. Предприемат се следните мерки за въздействие при проявление на 

риска: търсене на допълнителни контрагенти; предлагане на по - висока покупна 



цена от обичайната; ползване на стоки от резерва; осигуряване на внос от чужбина; 

прилагане на предвидените договорни санкции. Посочената последна мярка 

„прилагане на предвидените договорни санкции“, включва следното: „Ако никоя 

от посочените по-горе мерки не даде очаквания резултат, ше  уведомим 

възложителя за невъзможността ни да му осигурим конкретни артикули, като сме 

готови да поемем предвидените в договора финансови санкции“. Тази мярка 

според Комисията, предпоставя несигурност по отношение на изпълнение на 

договора и възможността да не се доставят в срок хранителните продукти от 

участника, ще окаже сериозно влияние  върху изпълнение на задължението на 

Възложителя към неговите потребители – студентите. 

Разгледана е „вероятността от настъпване“ и „степен на въздействие“, но няма 

оценка на „Критичната точка“, която винаги е от съществено значение и водеща 

при настъпването на РИСК. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки дефинирани от Възложителя.При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен на въздействие, 

липсват оценки на критичните точки.В техническото предложение липсва 

индикация, която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  правила, 

биха били ефективни при използването им и прилгането по отношение на 

студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Ник –

Инвест-Казанлък“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №5, да бъде 

оценено като получи 30 точки. 

 

ПЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Мира Фууд“ЕООД, гр.Пловдив,  

по пета обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 



В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за  дружеството.Участникът е въвел системи за управление на качеството  и 

системи за управление на безопасността на храните,  околната среда и здраве, и 

безопасност при работа.Служителите им са преминали през специално обучение 

във връзка с посочените стандарти. Внедрили са процедури за идентификация на 

възможните грешки, въз основа на които е изготвен план за предотвратяване на 

грешките и/или предприемане на коригиращи действия. Участникът декларира, че 

доставяните хранителни продукти ще отговарят на артикулите, описани в 

техническата спецификация, ще са с доказан произход и ще отговарят на всички 

действащи нормативни изисквания. При изпълнение на поръчката ще доставят 

продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% към момента на 

доставката. Участникът е описал 38 броя нормативни актове, на които ще 

отговарят хранителните продукти. Доставяните хранителни продукти ще се 

придружават с търговски или друг документ. Стоките ще се доставят след писмена 

заявка от Възложителя. Всяка доставка ще се удостоверява с подписване в два 

екземпляра на „протокол за доставка“.  Комисията счита, че  посоченият 

протокол е неотносим към поръчката,  тъй като в проекта на договор към 

документацията в р.ІV, т.5.5. е  записано, че всяка доставка се удостверява с 

фактура и стокова разписка. При прегледът на техническото предложение, 

Комисията констатира, че в следващите точки записани  на стр.10, стр.11, стр.12, 

стр.13, включващи несъответствия при доставките, участникът е пренесъл 

съдържанието на  текстовете от проекта на договор в р.ІV , т.5.6, т.5.7,т.5.8, т.5.9., 

т.5.10, т.5.11,5.12. 

В т.4 „Организация на изпълнението“, участникът е описал процеса на извършване 

на доставката до Възложителя. 

Относно рисковете, участникът е идентифицирал следните критични точки. 

І. Риск свързан с непредвидените ситуации и способност за реакция при обработка 

на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.Приемане и обработване на заявките: 

- да не бъде приета своевременно; 

- да не бъде обработена своевременно и правилно; 



2. Подготовка за експедиция: 

- риск от неправилно изпълнение съгласно обявената номенклатура; 

- риск от контаминация на хранителните продукти с биологични замърсители при 

обработка от персонала в складовата база или вече контаминирани такива; 

- риск от експедиция на хранителни продукти, които са несъответстващи по 

отношение на етикиране и опаковка – доставка на продукти с изтекъл срок или 

изтичащ срок на годност, без възможност за проследяване на партидата; 

- риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на 

етикиране и опаковка – доставка на продукти до краен потребител, без ясна 

информация за съдържащите се алергени в тях; 

- риск от контаминация на продуктите с физични, химични и биологични 

замърсители при товарене; 

- риск от нарушаване на температурния режим при отделните групи храни, които 

изискват специфичен режим на съхранение в периода на товаренето им в 

транспортните средства; 

- риск от нарушаване на целостта на опаковките на продуктите при товарене; 

- риск от попадане в транспортните средства на гризачи. 

3. Управление на несъответстващ продукт (мониторинг). 

- риск на несъответстващи по отношение на техническата спецификация на 

Възложителя; 

- риск от експедиция, несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка 

 (критичните точки се повтарят от описаните  в т.2). 

4.Транспортиране на видове хранителни продукти, изискващи различен 

температурен режим на превоз. 

- риск при транспорт на продукти с плюсов и минусов температурен режим; 

- риск от нарушаване на температурния режим при проблем с охладителната 

система; 

- риск от нарушаване на температурния режим при авария, ПТП и др. 

форсмажортни обстоятелства; 

-  риск от контаминация с физични, химични и биологични замърсители; 



5. Създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на 

маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на 

договора; 

- риск от забавяне на доставката, поради неблагоприятни метеорологични условия. 

- риск от забавяне поради ремонти на пътната мрежа. 

Описаните по-горе рискове са описани в таблица, като срещу всеки риск 

участникът е записал мерки за отстраняване и/или недопускане проявлението им. 

Основните мерки включват – обучение на персонала, строг контрол от страна на  

длъжностни лица; осигуряване на непрекъсната мобилна връзка; осигуряване на 

GPS система за проследяване на всички автомобили; определяне на обходни и 

запасни маршрути и др. 

Отделно от посочените по-горе мерки, участникът е описал гаранции за 

своевременно получаване и изпълнение на заявките; мерки и гаранции за контрол 

на идентифицираните рискове; мерки за контрол и преодоляване; гаранции за 

коректно изготвяне и комплектуване на съпътстващата доставките документация; 

гаранции за пълнота на информацията, която ще съдържат етикетите; гаранции за 

недопускане доставка на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на 

санитарни, ветеринарно-санитарни, хигиенни и др.норми, установени от 

действащото законодателство; недопускане доставка на стоки, неотговаряща на 

изискванията за качество, или с изтекъл срок на годност, или частично изпълнение 

на заявката. 

След прегледа на т.1 от техническото предложение, Комисията констатира, че е 

извършено идентифициране на непредвидените ситуации, които могат да 

рефлектират върху способността при реакция при подготовка на експедицията и 

транспортиране, разработени са мерки и гаранции, разгледани са аспектите на 

проявление. Не е обърнато задълбочено внимание на „вероятността от настъпване“ 

и „степен на въздействие. Няма оценка на „Критичните точки“, които винаги са от 

съществено значение и водещи при настъпването на РИСК. Участникът споменава 

за последиците, но никъде не ги оцени и тогава да ги анализира. Недопустимо е 

неоценена „Критична точка“  да се анализира непрекъснато, да се набелязват 



мерки за недопускането и за отстраняване и управление на последиците от 

настъпването й.  

По отношение на точка І, комисията установи, че от индентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е индентифицирана от 

участника.  Не е идентифициран риск от лошо опакована стока и  неправилен избор 

за опаковка на специфични хранителни продукти след експедиция  - по време на 

транспортиране.  

ІІ.Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

При този риск,  участникът не е идентифицирал критични точки, които могат да 

окажат влияние при изпълнение на рекламацията или направена допълнителна 

заявка от Възложителя.  

Участникът единствено е посочил, че е въвел входящ контрол, определен е кризен 

екип за изтегляне на негодни хранителни продукти и замяната с годни.Декларирал 

е, че при доставка на некачествен продукт ще го замени за негова сметка в срок от 

един ден. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

В табличен вид, участникът е описал рисковете, свързани с набавяне на 

хранителни продукти за изпълнение на договора и мерки за контрол. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1.Риск от ненадеждни източници – доставчици, производители и дистрибутори на 

хранителни продукти. Мерките за контрол включват: проучване законността на 

доставчиците, създаване мрежа от надеждни доставчици; оценка на доставчиците; 

периодично извършване актуализация на списъка на доставчиците.Степента на 

риска е определена на средна и много малка възможност от възникване. 

2. Риск от неблагоприятни климатични условия и забавяне на реколтата.Мерките 

за контрол включват: следене информацията за климата; поддържане резерв от 

продукти на склад; закупуване от резервни доставчици; набавяне алтернативни 

продукти чрез негови доставчици. Степента на риска е определена на ниска и 

малка възможност от възникване. 



3. Риск от закъснение на доставката от Доставчик. Мерките включват: навременно 

заявяване на необходимите продукти; поддържане на определено минимално 

количество резервни хранителни продукти на склад; подсигуряване на собствен 

транспорт за доставка на необходимите продукти; набавяне на продукти от 

съседни складове. Степента на риска е определена на ниска и малка вероятност от 

възникване. 

4. Риск от доставка на некачествени и небезопасни хранителни продукти. Мерките 

включват: събиране на данни за фирмите; одит на място на доставчиците; въведен 

строг входящ контрол по документи и качество на продуктите; мониторинг на 

рискови хранителни продукти в независима лаборатория. Степента на риска е 

определена на ниска и малка вероятност от възникване. 

5. Риск от некомпетентни служители и неосъществен качествен входящ 

контрол.Мерките включват: новопостъпилиге служители преминават през 

първоначално обучение; периодично се обучава персонала; опитни служители 

провеждат входящ контрол. Степента на риска е определена на ниска и малка 

вероятност от възникване. 

Участникът е идентифицирал рискове по т.3, обърнато е внимание на 

„вероятността от настъпване“ и „степен на въздействие“. Няма оценка на 

„Критичните точки“, които винаги са от съществено значение и водещи при 

настъпването на РИСК. Недопустимо е неоценена „Критична точка“  да се 

анализира и да се определят  мерки за недопускането и за отстраняване и 

управление на последиците от настъпването й.  

В тази точка, липсва идентификация на риск, свързан с промяна на цените от 

производители и търговци. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки, липсват идентифицирани критични точки (по т.2 и 

т.3 от Методиката на Възложителя), не е оценена степента на влияние  и/или 

вероятността за настъпването. При разглеждане на рисковете, аспектите към тях, 

вероятност от настъпване, степен на въздействие, липсват оценки на критичните 

точки В техническото предложение липсва индикация, която да насочва, че тези 



общи, добре разписани процедурни  правила, биха били ефективни при 

използването им и прилгането по отношение на студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на участника 

„Мира Фууд“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №5, да се оцени като 

получи 30 точки. 

 

ПЕТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Бойлс Фууд България“ЕООД, 

гр.Севлиево,  по пета обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

Прегледът на техническото предложение на „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД , гр.  

Севлиево,  по четвърта  обособена позиция, показа : 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец № 2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението, участникът е направил кратка анотация 

представяща данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни. 

Дадена е гаранция за складови наличности. Дружеството е изградило ефективна 

работеща система покриваща цялостния процес по изпълнение на обществените 

поръчки от планиране на бъдещи заявки и необходими доставки, приемане на 

заявките, подготовката за експедиция, транспортиране и доставка до Възложителя, 

до успешното приключване на всички поети с договорите ангажименти. 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 

проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан с обработка на заявките. 



Посочени са следните рискове: неполучаване на заявката, непълно получаване на 

заявка или неточно отразяване на артикули. Посочените технически решения и 

мерки за контрол при управление на този риск са: обучение на служителите които 

са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката; проследяване на обработката 

на заявката от Н-к склада на дружеството; текущо следене и съобразяване със 

сроковете на договорите; извършване на мониторинг съгласно утвърдена 

програма; приемане на заявки по факс и имейл за намаляване грешки при писане 

под диктовка; изготвяне на оперативни документи; поддържане на досие за всяка 

получена заявка; ежедневен контрол от страна на управителя на дружеството за 

правилната координация между отделните служители; постоянна комуникация с 

представители на Възложителя; осъществяване на работни срещи за решаване на  

проблеми; запознаване на лицата отговорни за изпълнението на доставките с 

обектите и техните представители. 

В таблична форма участникът е посочил оценката на риска, като вероятността на 

възникване е оценена  на „1“ (ниска); степента на въздействие е оценена на „2“                     

(средна), описани са мерките за недопускане и мерките за предотвратяване на 

риска. 

2. Подготовка за експедиция. 

Организацията при подготовка за експедиция предпоставя -  да не се допусне 

неточно и частично  изпълнение, или пълно неизпълнение на подадените заявки, 

входящ и изходящ контрол, недопускане на експедиция на продукти с остатъчен 

срок на годност по-малък от 70%.Описани са аспектите на проявление, мерките за 

контрол при управление на този риск.Идентифицирани са рискове като: 

неправилно изпълнение на заявката, съгласно техническата спецификация; 

възможност за замърсяване на продуктите при обработка в складова база; 

експедиция на стоки несъответстващи на етикиране и опаковка; доставка на стоки 

с изтекъл срок на годност; замърсяване при товарене; нарушаване на 

температурния режим в периода на товаране; нарушаване целостта на опаковките 

при товарене. Описани са аспектите на проявление, мерките за контрол при 

управление на този риск и дейностите по отстраняване, включващи: анализ и при 

необходимост промяна на маршрутни схеми; обучение на персонала; поддържане 



на резервен автомобил, промяна на график  за подготовка и експедиция на 

заявките; повторна доставка до Възложителя. Оценките на риска при експедицията 

са посочени в таблица.Вероятността от въздействие е оценена на „1“(ниска), 

степен на въздействие с „2“ (средна), оценката на риска е „2“ (несъществен риск). 

3. Рискове при транспорт. 

Идентифицирани са  рискове: при възникване на технически проблеми на 

автомобилите по време на изпълнение на заявките; неправилен избор на маршрути. 

Оценките за вероятност от възникване на риска е „1“ (ниска), степента на 

въздействие е оценена на „1“ (ниска) и оценката на риска е „1“(несъществен риск). 

В таблицата са описани мерките за недопускане и мерките за предотвратяване на 

риска.Участникът е създал Организация на транспорта – оптимизация на 

маршрутите с цел пълно и своевременно покритие на всички обекти и План за 

действие в извънредно възникнала ситуация по време на пътуването на МПС. 

Към Мерките за предотвратяване на риска са включени – проучване на 

маршрутите, постоянна връзка с водачите на МПС, внедрени GPS системи във 

всяко транспортно средство, готовност за реакция при извънредни пътни 

ситуации. 

Участникът трябвало да  идентифицира риск при нарушен температурен режим в 

превозното средство по време на транспортиране 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Описана е процедурата при рекламация от страна на Възложителя, както и  

възникване на обстоятелства за рекламиране на доставките. 

Според участника рекламация е възможна при нарушаване на създадените във 

фирмата правила и добри хигиенни практики; липса на проследимост за 

възникнали рекламации; липса на хранителни продукти за нуждите на студентския 

стол; нарушаване на графика на доставки, финансови загуби за страните. 

Посочени са аспекти на проявление на тази критична точка и създавания от нея 

риск.Според участнка, вероятността от настъпване  съгласно описаната 

методология е „1“ – практически невъзможна. Степента на въздействия върху 

изпълнението на обществената поръчка  е оценена на „1“ (ниска степен).Описана е 

организацията за управление на рекламациите и действия за намаляване на 



възникването им. Целта на участника е да сведе до нула броя на възникналите 

рекламации, независимо от причината за възникването им. Посочва, че при 

необходимост част от действията по рекламацията могат да бъдат и извършване на 

нова доставка до клиента.Този тип доставка се извършва извън времевите графици 

на останалите доставки и със срок от 1 ден. Мерките за недопускане са: 

провеждане на  Вътрешни одити и мониторинг на последващи процеси. 

Аспектите на проявление на  критична точка ненавременна реакция при 

допълнителна заявка и създаване на риск, е невъзможност за извършване на 

доставката в необходимите срокове.Според участника вероятността от настъпване 

на риска съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможно. 

Степента на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка е „1“ – 

ниска степен. 

Описана е организацията, която ще се прилага при допълнителна заявка от 

Възложителя. Контролните дейности включват: назначаване на персонал, 

отговарящ на заложени изисквания; обучение по годишна програвма; ежегодна 

атестация на служителите.Мерките за отстраняване са описани като: незабавно 

извършване на доставката, преразглеждане на комуникациите със студентските 

столове; промяна на организационната структура; промяна в отговорностите и 

пълномощията на служителите; при необходимост осигуряване на допълнителен 

персонал. 

ІІІ.Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци.  

Проблемите при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци, според участника са следните: 

1.Забавяне на доставките и доставяне на стоки, не отговарящи на спецификацията. 

2. Невъзможност за извършване на доставка; 

3. Доставка извън регламентираните срокове;  

4. Доставка от доставчици, които не са одобрени от участника. 

5. Доставка на стоки, увреждащи здравето на консуматора. 



Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“ (ниска степен). 

Контролните дейности които прилага участникът включват:  

Закупуване на хранителни продукти с определени качествени показатели и такива 

за безопасност от оценени доставчици. Участникът следи за качеството на 

доставяните стоки, времето за доставка, цените на продуктите, документите които 

придружават стоката, документи за качество и безопасност на продуктите; 

транспортиране на продуктите с хладилен транспорт и притежаващ съответните 

разрешителни от БАБХ.Доставяните продукти преминават през входящ контрол от 

Завеждащия склада, който проверява съответствието на заявката и доставката, 

количеството, целостта на опаковките и етикети, срок на годност на продуктите, 

 съответствие на придружителните документи за качество и безопасност на 

партидата, отсъствие на наченки за развала.Ежегодно и при необходимост се 

извършва оценка на доставчиците на фирмата на участника. 

Въпреки, че участникът е включил в мерките си за следене цените на стоките, не е 

извършена идентификация на риск при промяна на цените от страна на 

достачиците, който риск да бъде оценен.  

След прочит на техническото предложение, Комисията счита, че участникът е 

отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е 

вероятността от настъпване за всяка от описаните критични точки и е оценил и 

предвидил степента на въздействието й върху изпълнението на обществената 

поръчка.Предложени са мерки и организация за недопускане и преодоляване на 

критични точки. 

Въз основа на гореизложените констатации и изводите направени в  раздел І, т.3 и 

раздел ІІІ,  и в съответствие с утвърдената методика за оценяване от възложителя, 

комисията единодушно реши  техническото предложение на „Бойлс Фууд 

Къмпани“ ЕООД, подал оферта по обособена позиция №5, да бъде оценено като 

получи  60 точки. 

 

ШЕСТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 



Прегледът на техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, гр.София,  по 

шеста обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението,  участникът е направил анотация представяща 

данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни. Дружеството е 

изградило работеща система, покриваща цялостния процес по изпълнение на 

обществените поръчки от планиране на бъдещи заявки и необходими доставки, 

приемане на заявките, подготовката за експедиция, транспортиране и доставка до 

Възложителя. Въведената система е съвкупност от професионални кадри с опит в 

този вид дейност, богат кръг от водещи доставчици и производители на основни 

хранителни продукти и суровини, специализиран софтуер за складова и счетоводна 

дейност, въведени строги вътрешни правила, гъвкаво работно време, персонално  

разпределение на задачите.Участникът е разработил Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора. Методиката 

включва два критерия:  Степен на въздействие и Вероятност от настъпване. 

Критичните точки са класифицирани от 0.2 до 1, като критичната точка над 1, се 

счита висока опасност, действие или бездействие, което при определени 

обстоятелства да се прояви и застраши качественото и в срок изпълнение на 

договора. В таблицата сочеща оценката на критичните точки, участникът е посочил 

за всички, че не надминават  оценката от 0.2 до 0.3 (малка до средна). 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 

проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан при обработка на заявките. 

Участникът е идентифицирал следните непредвидени ситуации: 



Липса на външни комуникации между участника и Възложителя; липса на 

вътрешни комуникации в дружеството на участника; неправилно записана от 

служителите на участника заявка на Възложителя; неправилно обобщение на 

заявките; липса на способност за реакция при промяна на заявката или подаване на 

извънредна такава. Според участника вероятността за настъпване съгласно 

описаната технология  е „1“ (практически невъзможна). Рискът който се очаква е 

закъснение или неизвършване на доставките, доставки на непълни или грешни 

заявки.Според методологията вероятността от настъпване е „1“ (практически 

невъзможна). Описани са контролните дейности и мерките за отстраняване и 

управление на последиците. 

Заявката може да се подава по електронната поща или по факс.Заявката се 

изпълнява до 2 работни дни.Мерките за отстраняване и управление на последиците  

при настъпване на събития, резултат от критичната точка включват осигуряване на 

допълнителни автомобили с необходимия температурен режим.При възникване на 

извънредно събитие, допълнителната доставка ще бъде извършвана в рамките на 

уговорените условия на договора. 

По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника.  

2. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за 

експедицията. 

Участникът е идентифицирал непредвидени ситуации свързани с експедицията и 

аспектите на проявление. Основно е акцентирал върху замърсяването на 

продуктите, експедирането, несъответстващо етикиране, опаковка и срок на 

годност; недостатъчно количество налични хранителни продукти; лоши 

метеорологични условия; терористични заплахи; нарушаване целостта на 

опаковките при товарене; попадане в транспортните средства на гризачи. 

Посочени са аспектите на проявление и създавания от нея риск. Според участника 

вероятността за настъпване съгласно описаната технология е „1“ (практически 

невъзможна). Степента на въздействие върху изпълнението на обществената 



поръчка е „1“. Описани са контролни дейности включващи: обучение на 

персонала; контрол; мониторинг на подготвената заявка; закупуване на продукти 

от одобрени доставчици; проверка на продуктите за срок на годност; спазване 

правилата за хигиена, създаване график на товарене; създаване на температурен 

режим на съхранение; спазване на правилата за работа; затваряне на вратите на 

транспортните средства след приключване на товарене. Подробно са описани 

мерките за недопускане на рисковете при експедиция. 

Идентифициран е риск от лошо опаковане на стоката при товарене, но не е 

идентифициран риска и мерките които ще вземе участникът по време на 

транспортиране на стоките при неправилен избор на опаковка на специфични 

хранителни продукти. Участникът е посочил, че ще ползва транспортни опаковки, 

които нямат остри ръбове, назъбени краища. При възможност, поставяне на 

вакуумни опаковки в допълнителни транспортни опаковки – пластмасови каси. Не 

е посочено конкретно, при каква възможност ще се поставят вакуумни опаковки и 

за кои стоки. Сред мерките за недопускане  относно опаковките, участникът е 

записал, че извършва ежедневна проверка на всички продукти в склада по 

отношение на етикети и опаковки и отстраняване на такива с нарушена цялост.  

3. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за транспорт 

на продукти. 

Идентифицирани са рискове свързани с нарушаване на температурния режим при 

удължаване времето на транспорт при проверки от контролни органи, природни 

бедствия, пожари, наводнения, земетресения, аварии. Описани са аспектите на 

проявление, областта и сфера на влияние.Подробно са описани контролните 

дейности и мерките за недопускане. Мерките за отстраняване и управление на 

последиците включват: почистване и дезинфикциране на транспортните средства, 

подмяна на доставени хранителни продукти; проверка на хладилната система на 

МПС; подмяна на автомобили за доставка;  промяна на маршрутни схеми; 

извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани лаборатории. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 

Според участника  вероятността за настъпване е „1“ – практически 

невъзможна.Описани са контролни дейности като основно са застъпени: обучение 



на персонала; атестация на служителите; създаване на кризисен екип от служители 

на участника; мониторинг на инфраструктурата и работната среда; непрекъсната 

комуникация със служителите на възложителя от студентските столове; 

осигуряване на резервен автомобил; поддържане на складова наличност за подмяна 

на рекламираните стоки.Част от действията по рекламацията включва извършване 

на нова доставка извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 

ден. 

Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка – вероятността от 

настъпване, съгласно описаната методология е „1“ – практически невъзможна. 

Описани са контролни дейности, организацията на работа и мерките за 

отстраняване и управление на последиците. Основното в организацията включва  - 

проверка за наличност в складовете и набавяне на необходимите количества. Като 

мерки за отстраняване и управление на последиците са описани: незабавно 

уведомяване на Управителя и/или Началник склада; незабавна подмяна на 

рекламираните стоки; провеждане на обучение на персонала. 

Ненавременна реакция при допълнителна заявка – вероятността според участника е 

„1“ (практически невъзможна). Посочени са мерките за недопускане на 

несъответствия, налагащи рекламации. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Вероятността от настъпване съгласно описаната методика е „1“ (практически 

невъзможна). Участникът посочва, че закупуването на хранителни продукти се 

извършва от оценени по критерии  доставчици, включващи: качество, цена, 

търговски документи, въведени  системи за качество. Доставяните продукти 

преминават през входящ контрол от завеждащ склада.Мерките за отстраняване и 

управление на последиците включват при проблеми, незабавно организиране на 

доставките от алтернативен доставчик. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“, но не посочва риска свързан с 

промяна на цените. 



След преглед на техническото предложение, Комисията прие, че в предложението 

на участника  е обърнато  внимание на всяка една от критичните точки, 

дефинирани от Възложителя, но  предлаганите мерки, организация и предвидени 

ресурси от участника, не гарантират изцяло недопускане и ефективно 

предотвратяване  и преодоляване на някои от критичните точки, респ.последиците 

от настъпването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Килтекс“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №6, да бъде оценено като получи 60 точки. 

 

ШЕСТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара 

Загора,  по шеста обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

1.Организация за получаване и завеждане на заявките, в това число и външна и 

вътрешна комуникация по цялата верига. 

Участникът е описал създадената организация и ангажиран екип от служители по 

приемане и обработване на заявките.Участникът е посочил, че има разработена 

процедура за изпълнение и редица контролни дейности при подготовката и 

товарене на хранителните продукти, състояние на транспортните опаковки, начин 

на подреждане на стоките при транспортиране.Участникът е изложил действия и 

мерки, които ще предприеме в случай на възникнали рискове, а именно: 

установяване на несъответствия на стока със заявените характеристики; стоки 

които имат скрити дефекти, неконстатирани при получаването им; частично 

неизпълнение на заявката. Срокът, който участникът е предложил при 

необходимост от подмяна и доставка на нови продукти е 60 минути. 

Дефинираните от Възложителя критични точки, които могат да възникнат при 

изпълнението на поръчката и мерките за преодоляването им са определени, които 

според  участника са от особена важност. 



І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност при обработка на заявката, 

подготовка на експедицията и транспорта на продуктите. 

1. Доставка на продукти несъответстващи на Техническата спецификация или 

конкретна заявка за доставка; 

2. Частично изпълнение на заявката; 

3. Риск от неточно подадена заявка. 

Мерките, които ще предприеме участникът за недопускане на риска са: 

организационни, технически, контрол на вътрешната комуникация, изходящ 

контрол, уточнен начин на подаване на заявките, планиране на складови 

наличности, работа с голям брой доставчици. 

Мерките за преодоляване на риска са:  организационни, контрол при товаренето, 

контрол при предаване на стоката, технически, бърза реакция, налагане на 

санкции. 

Относно риска свързан с непредвидени ситуации, подготовка на експедицията и 

транспорта на продуктите, Комисията счита, че липсва идентификация на следните 

рискове и предприетите мерки при подаване на заявките и транспортиране: 

1. Не е идентифициран риск при спиране на електрозахранване поради авария 

при участника,  предвид кратките срокове за доставка.  

2. Не е идентифициран риск при нарушен температурен режим в превозното 

средство по време на транспортиране. 

3. Не е идентифициран риск от лошо опаковане на стоката, неправилен избор за 

опаковка на специфични хранителни продукти. 

4. Не е идентифициран риск за промяна на маршрута при затваряне на пътя 

поради ремонт. 

5. Не е идентифициран риск по време на природни бедствия – пожар, 

наводнение, земетресение. 

Участникът не е оценил и предвидил вероятността на настъпването на критичните 

точки  и степента на влияние върху конкретната поръчка. 

ІІ. Риск от ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Според участника, рискът може да настъпи при следните условия: 

3. Неправилно поддържани стокови наличности; 



4. Недостатъчен брой транспортни средства; 

5. Недостатъчен брой обслужващ персонал; 

6. Авария или ПТП по време на доставката; 

7. Неправилно избран маршрут и график. 

Участникът е посочил мерки за недопускане, но не е оценил вероятността от 

настъпване. 

При рекламация или допълнителна заявка, участникът е посочил, че подмяната ще 

се извърши в рамките на 60 минути, след получаване на искането за рекламация, 

без да е посочено какви действия ще предприеме за да може да спази срока.Според  

Комисията, посочените мерки за преодаляване на риска не са достаатъчни, за да 

може учасникът да изпълни  задължението си след подадената рекламация. 

Участникът не е оценил и предвидил вероятността на настъпването на критичните 

точки  и степента на влияние върху конкретната поръчка. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Участникът е посочил, че рискът свързан със снабдяването на хранителни 

продукти от производители или търговци може да се разгледа в посока намаляване 

или увеличаване на цените. 

Според Комисията, неправилно участникът е идентифицирал риск свързан с 

намаляване на цените, тъй като в документацията към ценовото предложение 

изпълнителят приема следното условие на възложителя, цитирам: 

„…………..предлаганата от нас цена за всеки продукт да не бъде по-висока от 

-10% (минус 10 процента) от цената на съответния продукт в бюлетина на 

Системата за агропазарна информация – „САПИ“ ЕООД, към момента на 

провеждане на откритата процедура, като предложеното съотношение на цената 

на продуктите ни към цените на съответстващите продукти в бюлетина ще се 

запази постоянно при осъществяване на плащанията на отделните доставки за 

целия срок на изпълнение на поръчката.“ 

Критична точка е възможността да настъпи опасно събитие, действие или 

бездействие, което при определени обстоятелства да се прояви и да застраши 



качественото и в срок изпълнение на договора.Това може да се прояви при 

увеличение на цените, но не и при намаляване. 

Според участника, вероятността от настъпването на риск  относно увеличаване 

на цените е минимален.Участникът е декларирал готовност да поеме за своя 

отговорност последиците от настъпване на този риск. Посочил е Мерки за 

недопускане на риска: работа с дългогодишни партньори; доставка от участника 

на  суровини за български производители  от Европейския пазар; изработка на 

ишлеме и финансиране на производство на определени стоки; наличие на 

собствен финансов ресурс за изпълнение на договора; поемане на ангажименти 

спрямо наличните си ресурси и възможности. 

Мерките за преодоляване на риска  -  привличане на нови доставчици; 

договаряне на по-добри условия; закупуване на сезонни стоки. 

Комисията счита, че предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси не 

гарантират изцяло предотвратяване и преодоляване на някои от критичните точки. 

Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на 

критични точки.Участникът декларира готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването им, но не предлага адекватни мерки за 

преодоляването им. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Брадърс Комерс“ООД, подал оферта по Обособена 

позиция №6, да бъде оценено, като получи 30 точки. 

 

ШЕСТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Ник-Инвест-Казанлък“ЕООД, 

гр.Казанлък,  по шеста обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В частта на предложението  участникът е представил концепция за начина на  

организацията и координация на целия процес по изпълнение на доставките и 

управление на рисковете, състояща се от пет раздела, представяща действията му, 



гарантиращи в пълна степен изпълнение на поръчката и изискванията на 

Възложителя. 

Раздел Първи – Ред за получаване и обработване на заявки, подготовка за 

експедиция, транспортиране на стоки, предаване на стоките на крайния получател. 

В този раздел, текстовото съдържание на тази част от предложението са 

представени прилаганите по принцип от дружеството дейности и процедури по 

получаване, обработване на заявките за изпълнение, мерки за контрол по 

отношение съответствието и безопасността на доставяните продукти, подготовка 

за експедиция и тяхното транспортиране. Действително изложението е детайлно, 

отделните последователни етапи на описания начин на изпълнение са логически 

свързани, но по своя характер и съдържание това са принципи заложени в 

разписаните процедури за качество при прилагане на ISO, СУКБХП и НАССР. В 

т.5, участникът е записал, че преди товарене се извършва проверка на 

транспортоното средство относно хигиенното състояние, за наличие  на инсекти, 

мухъл,наличие на особени миризми, висока запрашеност и при несъответствие се 

предприема почистване, измиване и дезинфекция на транспортното средство. В т.8 

е посочено, че преди излизане на път, шофьорът извършва преглед на 

техническото състояние на МПС и закрепването на товара. Според Комисията, 

тези действия непосредствено преди започване на изпълнението на заявката, не 

биха били ефективни по отношение на спазване срока на доставката. 

Раздел Втори  - изпълнение на заявки за доставка на артикули, които не са 

включени в Техническата спецификация (при възникнала необходимост на 

Възложителя след сключване на договор). 

Раздел Втори е неотносим към настоящата обществена поръчка.Съгласно 

посочените условия в документацията, задъжение на Възложителя е да заявява, 

посочените артикули в Техническата спецификация, без да има правото да подава 

заявка за артикули, които не са включени в нея.  

В съответствие с изискванията на ЗОП, договорите за обществени поръчки могат 

да бъдат изменяни, когато промените са предвидени в документацията и в 

договора (чл.116 ЗОП). Задължение на Възложителя е да спазва точно 

Техническата спецификация, която е неразделна част от договора. 



Раздел Трети – Действия при установени несъответствия. 

Изложението е детайлно, отделните последователни етапи на описания начин при 

констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставяните продукти 

са логически свързани, но по своя характер и съдържание това са принципи 

заложени в проекта на договор, приложен като образец към документацията. 

Раздел Четвърти – Мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които 

да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Участникът е внедрил система за управление на качеството. Дейността на 

дружеството,  структурирана пирамидално е – всяко следващо ниво да упражнява 

контрол върху предходното.Всеки служител има конкретна разписана длъжностна 

характеристика и е запознат със задълженията и отговорностите.Формирани са 

няколко екипа , които осъществяват взаимодействие помежду си. Внедреният общ 

софтуерен продукт може да  отчита наличности, стойности на продукти, срокове 

на годност и т.н. Дружеството закупува стоки само от доставчици, регистрирани по 

Закона за храните и не приема стоки, които не са придружени с документ за 

произход  и сертификат за качество.Осъществява се и входящ контрол на стоките. 

Продукти с увреждания се бракуват по определения вътрешен ред. 

В търговските помещения са създадени санитарно-хигиенни условия за лесно 

почистване и дезинфекция. 

Раздел Пети – Управление на рисковете, критичните точки, които могат да 

възникнат в хода на изпълнение на поръчката. 

Участникът е описал видовете методи за аанализ на риска, като е посочил, че за 

нуждите на настоящата обществена поръчка ще използва „качествен метод за 

анализ на риска“.Определението на този метод според участника е следното, 

цитирам: „ качествени – определят последствията, вероятността и нивото на риска 

чрез термини „високо“, „ средно“ и „ниско“……“. За настоящата обществена 

поръчка, като подход за оценяване на вероятността от настъпване на конкретен 

риск,участникът използва данни от минали периоди. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 



Участникът посочва рисковете свързани с непредвидени ситуации, възникнали по 

обективни и субективни причини. Обективните са описани като: технически 

неизправности, природни бедствия и/или явления, аварии, липса на човешки и 

финансови ресурси. Субективните са свързани основно с поведението на 

служителите и действията им, които могат да бъдат разграничени на умишлено 

зловредни или поради небрежно изпълнение на служебните 

задължения.Участникът е посочил възможни ситуации, които могат да 

способстват за настъпване на риска: 

1.Повреда в компютърните конфигурации за служебно ползване. 

2.Неизправност на техническите средства за приготвяне на заявката – повреда на 

ел.везна, мотокари и електрокари. 

3. Липса на интернет връзка. 

4. Липса на електрозахранване. 

5. Липса на комуникация между възложител и изпълнител. 

6. Лоши метеорологични условия, ПТП или повреда на транспортното средство. 

7. Липса на достатъчен финансов ресурс. 

8. Неспособност за реакция в непредвидена ситуация, поради липса на човешки 

ресурси. 

Описани са и мерки за преодоляването. Според участника вероятността от 

настъпване на посочените възможни ситуации е „ниска“ и няма да повлияе на 

изпълнението на поетите ангажименти, с изключение на дадената оценка по т.6 и 

т.8 за които вероятността за настъпване на риска е „средна“, въпреки псочените 

мерки за преодоляване на възникналите неблагоприятни ситуации. Изявлението на 

участника е, че изпълнението на поетите договорни задължения, не е особено 

застрашено. Не става ясно дали ще има последствия за възложителя при този риск 

и какви ще са те. 

При номерирането липсва точка 9. 

10.Целенасочено укоримо поведение на служител – вероятност от настъпване на 

риска е „средна“. 

11.Грешка на служител, поради небрежно изпълнение на задълженията му – 

вероятност от настъпване на риска е „средна“. 



За преодоляване на посочените по-горе непредвидени ситуации, участникът е 

посочил конкретни действия за преодоляване на последствията, като: 

Замяна на МПС; Дублиране на превоза на доставката; Промяна на транспортната 

схема на доставките; Промяна на маршрутите; Уведомяване на възложителя. 

Извършено е идентифициране на непредвидените ситуации, които могат да 

рефлектират върху способността при реакция при подготовка на експедицията и 

транспортиране, разработени са мерки и контролни дейности, разгледани са 

аспектите на проявление и области за влияние.Разгледана е „вероятността от 

настъпване“ и „степен на въздействие“, но няма оценка на „Критичната точка“., 

която винаги е от съществено значение и водеща при настъпването на 

РИСК.Участникът споменава за последиците от „критичната точка“, но никъде не 

я оцени и тогава да я анализира.Недопустимо е неоценена „Критична точка“  да се 

анализира непрекъснато, да се набелязват мерки за недопускането и за 

отстраняване и управление на последиците от настъпването й.  

По отношение на точка І, комисията установи, че от индентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е индентифицирана от 

участника. Не е идентифициран риск при нарушен температурен режим в 

превозното средство по време на транспортиране. Не е идентифициран риск от 

лошо опаковане на стоката, неправилен избор за опаковка на специфични 

хранителни продукти след експедиция  по време на транспортиране 

ІІ Ненавремена реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Относно ненавременна реакция при рекламация, участникът препраща към 

проекта на договор, където подробно са посочени условията за подаване на 

рекламация, както и реда за тяхната обработка и установяване на основателността 

им, както и към Раздел Трети  - част от Организация за изпълнение на поръчката, 

описана от участника в Техническото си предложение. Според Комисията, 

участникът не е иидентифицирал и оценил риска при ненавременната реакция при 

рекламация, не е посочил и  анализирал критичните точки, както и мерките за 

недопускане и мерки за отстраняване и управление  на последиците. 



Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка, участникът е 

определил вероятността от настъпване като „ниска“. Идентифицирал е риска  и е 

разработил  мерки за преодоляване на неблагоприятната ситуация. 

Както и в другите рискове и тук е направена идентификация на риска, но никъде 

критичната точка не е оценена и тогава да се анализира.Разгледана е вероятността 

от настъпване и степен на въздействие, но отново, не е извършена оценка на 

критичната точка. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и 

търговци. 

Участникът определя вероятността от проявлението на този риск като „ниска“. 

Превантивните мерки, описани от участника са: анализ на потребностите на 

дружеството; поддържане на неснижаем резерв от стоките;ползване на повече от 

един доставчик; ежедневна проверка на складовите наличности; финансиране на 

производители на определен вид стоки; анализ на пазарните условия; 

осъществяване на покупки от стокови борси и стържища; предвидимост на 

доставчиците. Предприемат се следните мерки за въздействие при проявление на 

риска: търсене на допълнителни контрагенти; предлагане на по - висока покупна 

цена от обичайната; ползване на стоки от резерва; осигуряване на внос от чужбина; 

прилагане на предвидените договорни санкции. Посочената последна мярка 

„прилагане на предвидените договорни санкции“, включва следното: „Ако никоя 

от посочените по-горе мерки не даде очаквания резултат, ше  уведомим 

Възложителя за невъзможността ни да му осигурим конкретни артикули, като сме 

готови да поемем предвидените в договора финансови санкции“. Тази мярка 

според Комисията, предпоставя несигурност по отношение на изпълнение на 

договора и възможността да не се доставят в срок хранителните продукти от 

участника, ще окаже сериозно влияние  върху изпълнение на задължението на 

Възложителя към неговите потребители – студентите. 

Разгледана е „вероятността от настъпване“ и „степен на въздействие“, но няма 

оценка на „Критичната точка“, която винаги е от съществено значение и водеща 

при настъпването на РИСК. 



В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки дефинирани от Възложителя.При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях, вероятност от настъпване, степен на въздействие, 

липсват оценки на критичните точки. В техническото предложение липсва 

индикация, която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  правила, 

биха били ефективни при използването им и прилгането по отношение на 

студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Ник –

Инвест-Казанлък“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №6, да бъде 

оценено като получи 30 точки. 

 

ШЕСТА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Фантастика 2002“ЕООД, 

гр.Пловдив,  по шеста обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за  дружеството. Участникът е посочил, основните принципи заложени в 

дейността на фирмата, включващи:  

- Поддържане на големи складови наличности; 

- Поддържане на богат асортимент стоки; 

- Контрол на входа и на изхода на склада; 

- Управление на процесите на доставка до клиента; 

- Определяне на отговорни лица по всеки конкретен договор; 

- Работа с квалифициран персонал. 

В таблица  са посочени имената, длъжността и функциите по изпълнение на 

договора на всеки един от длъжностните лица.Описани са основните етапи на 

процесите, като: планиране; поддръжка на материалната база, контрол и 

проследяемост на процесите; съхранение на продуктите; подготовка на 

продуктите, описани в заявката; доставка на заявените продукти;контрол на 



процесите и продуктите; отчет; подобрение. Участникът е описал процесите на 

посочените етапи. 

Описаните Дейности по получаване и изпълнение на заявките са разпределени в 

три групи – приемане на заявките; планиране на дейностите; придружаващи 

документи. В трите групи са описани задължените лица по изпълнението им, 

съдържащите се документи и тяхното съдържание.Участникът е декларирал, че 

продуктите при доставка ще бъдат с остатъчен срок не по-малко от 70% от 

общия срок на годност, обявен от производител. Всички продукти, които 

постъпват в склада му отговарят на изискванията на нормативните документи                 

(изброени са 38 броя нормативни актове). 

Подготовката за експедиция преминава през входящ контрол от служител, 

който проверява: количеството; целостта на опаковката; срок на годност на  

 

продуктите; съответстващите документи; отсъствие на наченка на развала 

Ежемесечно се прави проверка на годност на всеки продукт, наличен в 

складовата му база.Преди да се започне товаренето, отговорникът по изходящ 

контрол прави проверка на заделените продукти, включващ: партиден номер, 

срок на годност, цялост на опаковката; наличие на етикет, видимо наличие на 

развала, търговски вид и др. 

На стр.21 от техническото предложение е записан раздел: 

 Рекламация.Замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики. 

Замяна на стоки със скрити дефекти.Допълване при частично изпълнение. 

След преглед на този раздел касаещ Рекламация, замяна и допълване, 

Комисията констатира следното: 

На стр.21 участникът е преписал дословно от проекта на договор, приложен към 

документацията,  р.ІV, точка 5.6, т. 5.7., т.5.8., т.5.9., т.5.10., т.5.11., т.5.12. 

Към раздела участникът е записал, че ако не може да бъде отстранен 

недостатъка веднага,  замяната ще бъде извършена в рамките на един ден. 

При този риск,  участникът не е идентифицирал критични точки, които могат да    

окажат влияние при изпълнение на рекламацията или направена допълнителна 

заявка от Възложителя.  



В Раздел Управление на риска по изпълнение на договора участникът е 

разработил теоретичен  Анализ на идентифициране, оценяване и мониторинг 

на рисковете. Описаните фактори, влияещи в процеса на управление са външни 

и вътрешни. В таблицата на Скала за оценка на честотата, вероятността (В) за 

проявление е степенувана в шест степени: 

1.Практически невъзможна; 

2.Малко възможна; 

3.Малко възможна, но възможна в ограничени случаи; 

4.Ниска вероятност; 

5.Напълно възможна; 

6.Относително висока вероятност. 

В скалата за оценка на тежестта – „3“ е при смъртни случаи, „2“ необходимост 

от оказване на първа помощ при консуматора и „1“ дискомфорт при консумация  

 

на продукта. В т.2.4.3 (стр.27) от техническото предложение, участникът 

посочва, че за всеки етап са определени потенциални опасности от възникване 

на риска, както и методите за ограничаването им и свеждането им до 

„0“.Посочените мерки имат характер на превантивни действия за ограничаване 

на риска, включително намаляването му до „0“. За всеки един от етапите, 

съставеният Екип за оценка на риска, е идентифиццирал и оценил, както и е 

предложил съответните мерки за въздействие върху риска. Оценка на 

идентифицираните рискове от Възложителя се документира в таблицата 

за рисковете. Комисията не откри в кориците на техническото предложение, 

таблица с описани критични точки, отнасящи се до настоящата обществена 

поръчка, вероятността от настъпването им, степента на въздействие и 

направена оценка, съгласно описаната по-горе  Скала за оценка на честотата. 

Съгласно дефинираните от Възложителя критични точки, които могат да 

възникнат при изпълнение на поръчката,  участникът е  обърнал внимание на 

следните проявления: 

І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка 

на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 



     Идентифицирани са рисковете: 

3. Риск да не бъде приета своевременно заявката; 

4. Риск да не бъде обработена своевременно. 

 Мерки за недопускане на рисковете включват: в процеса участват опитни 

служители; заявките се проследяват от двама служители извършва се изходна 

проверка преди натоварване; провежда се периодично обучение на 

служителите; извършва се мониторинг на цялостната дейност на фирмата на 

участника; внедрени са системи за управление на качеството; провеждат се 

проверки от ръководни служители; дейност по контрол на качеството; 

използване на съвременни транспортни средства; работа с контрагенти с висока 

търговска репутация. 

Недостатъчната координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на дейността по доставка на артикулите е риск, който може да 

окаже влияние върху получаване на заявката, обработването й и закъснение при 

доставката. 

 Идентифицирал е риск свързан с управление на човешките ресурси  - 

напускане или в продължителен отпуск на служители на ключови позиции. 

Идентифицирани са: Риск свързан с доставка на негодни за употреба 

хранителни продукти; Риск от контаминация на хранителни продукти с 

биологични замърсители.   

Идентифициран е Риск от нарушаване на опаковката на продуктите при 

неправилно транспортиране. Степента на въздействие на риска според 

участника е „ниска“.  

Идентифициран е Риск от нарушаване на опаковката при неправилно 

транспортиране. Според участника степента на въздействие на риска е „ниска“, 

тъй като участникът е разработил входящ и изходящ контрол.  

Идентифициран е Риск от нарушаване на температурния режим  в периода на 

товаренето в транспортните средства. За посочените по-горе рискове, 

участникът е описал  Мерки за недопускане и Мерки за преодоляване при 

проявлението им.   

 ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 



Идентифицирани са следните рискове: 

1. Риск да не бъде изпълнена навреме заявката поради ремонт на пътен 

участък.Степента на въздействие на риска е определена като „средна“. 

2. Риск да не бъде изпълнена на време заявката поради климатичните условия; 

Степента на въздействие е определена като „ниска“. 

5. Риск поради повреда на товарен автомобил. Степента на въздействие е 

определена като „ниска“. 

6. Риск от товарене на продукти, несъответстващи на техническите 

спецификации. Степента на въздействие е определена като „ниска“. 

7. Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, 

количество, срок на годност, или са негодни за консумация.Степента на 

въздействие е определена като  „ниска“. 

8. Риск свързан с експедиция на продукти, които са несъответстващи по 

отношение на етикиране и опаковка.Степента на въздействие е определена 

като „ниска“. 

Описани са Мерки за недопускане и Мерки за преодоляване при проявлението на 

рисковете. 

След преглед по т.2 от техническото предложение,  участникът е направил 

идентификация на непредвидени ситуации, разгледани са аспектите на проявление 

и области на влияние, но не е разгледал „вероятността от настъпване на 

рисковете“. При идентифицираните критични точки липсва оценката им. 

Недопустимо е неоценена критична точка да се анализира непрекъснато, да се 

набелязват мерки за недопускане и управление  на последиците от настъпването й. 

Оценката на критичната точка е от съществено значение и водеща при 

настъпването на риск. 

ІІІ.Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и търговци.  

Идентифицирани са следните рискове: 

1.Риск от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от 

нея. 

Вероятността от настъпване на риска е „средна“. Не е разгледана „степента на 

въздействие“. 



 2.Риск свързан с промяната на цените.  

Вероятността от настъпване на риска е „средна“. Не е разгледана  „степента на 

въздействие“. 

3.Риск от невъзможност да се покрият стандартите за качество. 

 Не са разгледани „вероятността от настъпване на риска“ и „степента на 

въздействие“. 

След преглед на т.3, Комисията преценява, че участникът е направил 

идентификация на непредвидени ситуации, разгледани са аспектите на проявление 

и области на влияние, но не е разгледал „степента на въздействие“, а в третия риск 

и „вероятност от настъпване“. При идентифицираните критични точки липсва 

оценката им. Недопустимо е неоценена критична точка да се анализира 

непрекъснато, да се набелязват мерки за недопускане и управление  на 

последиците от настъпването й. Оценката на критичната точка е от съществено 

значение и водеща при настъпването на риск. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки, дефинирани от Възложителя .При разглеждане на 

рисковете, аспектите към тях,  при някои рискове (посочени са по-горе) не са 

анализирани вероятностите от настъпването им и степента на въздействие, липсват 

и оценки на критичните точки. В техническото предложение липсва индикация, 

която да насочва, че тези общи, добре разписани процедурни  правила, биха били 

ефективни при използването им и прилгането по отношение на студентските 

столове. На много места, комисията установи, че участникът посочва, че мерките 

за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, се отнасят за 

„детско заведение“ (стр.34 повторено три пъти и стр.39); „детски и социални 

заведения“ (стр.41); „детски, социални, болнични“ (стр.41), а не за студентски 

столове, което потвърждава, че правилата са разработени общо, а не конкретно за 

настоящата обществена поръчка. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на 

„Фантастика 2002“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №6 да бъде 

оценено, като получи 30 точки. 



 

СЕДМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Корект Де“ЕООД, гр.Севлиево,  по 

седма  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на техническото предложение,  участникът е направил анотация 

представяща данни за  придобития от дружеството опит  в доставката на храни. 

Изградил е ефективна работеща система покриваща цялостния процес по 

изпълнение на обществените поръчки от процеса на планирани бъдещи заявки и 

необходими доставки до приключване на всички поети договорни ангажименти. 

Основната цел на всеки етап от процесите  е да осигурявя качеството и 

безопасността на хранителните продукти, чрез развита концепция, включваща: 

- Прилагане на изискванията на качествено управленше на стандарт ISO 9001: 

2015 с НАССР принципи, за управление на безопасността на храните, 

заложена в стандарт ISO 22000 : 2005; 

- Мотивиране на персонала за непрекъснато подобряване качеството на 

работа; 

- Осъществяване на контрол на критичните точки; 

- Прилагане на добри производствени и хигиенни практики, заложени в 

Система за самоконтрол; 

- Анализиране, определяне, оценяване и контролиране на всички възможни 

опасности, които могат да възникнат при приемане, съхранение и 

дистрибуция на хранителните продукти; 

- Непрекъснато осъществяване на вътрешни комуникации; 

- Усъвършенстване управлението на здравето и безопасността на работното 

място; 

- Интегрирана система за управление на дружеството на участника. 

Идентифицирани критични точки: 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

зявките. 



Вероятността от настъпване на риска е съгласно Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки. В Методиката са включени два критерия:                         

степен на въздействие и вероятност от настъпване.  

Степента на въздействие е разпределена на четири нива: 

1 ниво  -  без критична точка – не оказва влияние върху изпълнението на договора; 

2 ниво – ниско ниво на критичната точка – оказва малко влияние върху 

качественото изпълнение на договора. 

3  ниво – средно ниво на критичната точка – забавена или затруднена доставка. 

4  ниво – високо ниво на критичната точка – договорът не се изпълнява. 

 Вероятност от настъпване е посочена в следните стойности: 

0,1 – много малка; 

0,2 – малка; 

0,3 – средна; 

0,4 – голяма. 

При риска с непредвидени ситуации при обработка на заявките са идентифицирани 

критичните точки: липса на външни и вътрешни комуникации, неправилно 

записана заявка, липса на способност за реакция при промяна в заявката или 

подаване на извънредна такава. Аспектите на проявление и създавания от нея риск 

са посочени – да не бъде приета своевременно заявката; да бъде допусната грешка 

в доставените количества стоки до клиента; да  не се подбере правилната 

маршрутна схема. Рискът е закъснение или неизвършване на доставките, доставка 

на непълни и/или грешни заявки. Според методологията вероятността от 

настъпване е оценена на  „1“ (практически невъзможна), степента на въздействие 

върху изпълнението е „1“ ( без критична точка).Участникът е описал контролните 

дейности и мерките за недопускане проявлението на критичните точки, свързани с 

непредвидени ситуации  и способност за реакция при обработка на заявката. 

При риска свързан с подготовка на експедицията, идентифицирани са следните 

непредвидени ситуации: 

- Замърсяване на хранителните продукти с биологични замърсител при 

обработка от персонала в складовата база; 



- Експедиция на продукти, несъответстващи на етикиране, опаковка и срок на 

годност; 

- Неточно документално оформяне на заявката; 

- Недостатъчно количество продукти в склада му; 

- Възникване на извънредни ситуации свързани с лоши метеорологични 

условия; 

- Терористична заплаха; 

- Товарене на продукти, несъответстващи на техническата спецификация на 

Възложителя; 

- Нарушаване целостта на опаковките на продуктите при товарене; 

- Попадане в транспортните средства на гризачи. 

Участникът е посочил  19 вида  Аспекти на проявление при този риск. Според 

участника вероятността за настъпване съгласно описаната от него Методология е 

оценена на „1“ – практически невъзможна и степен на въздействие върху 

изпълнение на обществената поръчка с оценка „1“.Контролните дейности от 

страна на участика включват основно: обучение на персонала, контрол във всички 

сфери на процеса, хигиена, спазване правилата за работа и др.. Подробно са 

описани Организацията на работа и Мерките за недопускане и отстраняване на 

последиците от последиците. 

При риска, свързан с непредвидени ситуации и способност за транспорт на 

продукти, са идентифицирани следните ситуации: 

Нарушаване на температурния режим при удължаване на времето на транспорт 

при: проверка от контролни органи; при проява на природни бедствия, аварии и 

ПТП, терористична заплаха; по време на разтоварване по вина на Изпълнителя; 

замърсяване от гризачи на хранителните продукти по време на разтоварване по 

вина на Изпълнителя. 

Описани са аспектите на проявление. Вероятността от настъпване е оценена на „1“ 

– практически невъзможна, степента на въздействие е оценена на „1“ – не оказва 

никакво влияние върху изпълнението на договора.Участникът е описал подробно 

контролните дейности и мерките за недопускане, отстраняване и управление на 

последиците от проявление. 



По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника.  

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 

Описана е организацията при рекламация направена от страна на Възложителя. 

Несъответствията се отразяват в констативни протоколи., подписани от 

представители на двете страни. Аспектите за проявление на критичната точка и 

създавания от нея риск са описани като: нарушаване на създадените във фирмата 

правила и добри хигиенни практики; липса на проследимост на възникналите 

рекламации; липса на хранителни продукти за нуждите на студентския стол; 

нарушаване на графика на доставка; финанасови загуби за Възложителя; 

финансови загуби за участника. При ненавременна реакция при рекламации за 

явни и скрити недостатъци на продуктите според участника са крайните 

потребители, поради невъзможност за повторна доставка на продукти 

навреме.Това ще оказва влияние върху графика на дейности на студентските 

столове, може да породи остри реакции от обществеността предвид характера и 

вида на доставките. 

Вероятността от настъпване на този риск е оценена на „1“- практически 

невъзможна. Степента на въздействие върху изпълнението на обществената 

поръчка е с оценка „1“, не оказва влияние върху изпълнението на договора. 

Описани са  контролни дейности.Посочени са Мерки за недопускане, мерки за 

отстраняване и управление на последиците. При необходимост, част от действията 

могат да бъдат и извършване на нова доставка до клиента. Този тип доставки ще се 

извършват извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 ден. 

Анализ на рекламациите се извършва на заседания на екип по безопасност на 

хранителните продукти и в зависимост от констатациите се вземат решения за 

примане на мерки за последващи процеси. 

Вероятността от настъпване на проявления при ненавременната реакция при 

допълнителна заявка, съгласно описаната методология е оценена с „1“ – 

практически невъзможна.Оценката на степента на въздействие върху 



изпълнението на обществената поръчка е с оценка „1“ – не оказва вляние  върху 

изпълнението н договора. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и 

търговци. 

Аспектите на проявление на критичната точка и създавания риск според участника 

са: забавяне на доставките; невъзможност за извършване на доставка; неспазване 

на техническите спецификации на продуктите, които се доставят; доставка на 

продукти извън регламентираните срокове; доставка на продукти, от неодобрени 

доставчици на учаастника; увреждане на здравето на консуматора. Вероятността 

от настъпване на проявления  съгласно описаната методология е оценена с „1“ – 

практически невъзможна. Оценката на степента на въздействие върху 

изпълнението на обществената поръчка е с оценка „1“ – не оказва вляние  върху 

изпълнението н договора. 

Контролните дейности основно включват  - входящ контрол, съответствие на 

заявката и доставката, придружаващи документи, целостта на опаковката, срок на 

годност и др. Застъпена е организацията по избор и оценка на всички доставчици 

на изпълнителя. Описани са мерки за недопускане и мерки за отстраняване и 

управление на последиците. 

В тази точка, липсва идентификация на риск, свързан с промяна на цените от 

производители и търговци. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

Методика за оценяване от Възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на  „Корект Де“ЕООД, подал оферта по седма 

обособена позиция, да бъде оценено, като получи  60  точки. 

 

СЕДМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Мира Фууд“ЕООД, гр.Пловдив,  

по седма обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 



В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за  дружеството.Участникът е въвел системи за управление на качеството  и 

системи за управление на безопасността на храните,  околната среда и здраве, и 

безопасност при работа.Служителите им са преминали през специално обучение 

във връзка с посочените стандарти. Внедрили са процедури за идентификация на 

възможните грешки, въз основа на които е изготвен план за предотвратяване на 

грешките и/или предприемане на коригиращи действия. Участникът декларира, че 

доставяните хранителни продукти ще отговарят на артикулите, описани в 

техническата спецификация, ще са с доказан произход и ще отговарят на всички 

действащи нормативни изисквания. При изпълнение на поръчката ще доставят 

продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% към момента на 

доставката. Участникът е описал 38 броя нормативни актове, на които ще 

отговарят хранителните продукти. Доставяните хранителни продукти ще се 

придружават с търговски или друг документ. Стоките ще се доставят след писмена 

заявка от Възложителя. Всяка доставка ще се удостоверява с подписване в два 

екземпляра на „протокол за доставка“.  Комисията счита, че  посоченият 

протокол е неотносим към поръчката,  тъй като в проекта на договор към 

документацията в р.ІV, т.5.5. е  записано, че всяка доставка се удостоверява с 

фактура и стокова разписка. При прегледът на техническото предложение, 

Комисията констатира, че в следващите точки записани  на стр.10, стр.11, стр.12, 

стр.13, включващи несъответствия при доставките, участникът е пренесъл 

съдържанието на  текстовете от проекта на договор в р.ІV , т.5.6, т.5.7,т.5.8, т.5.9., 

т.5.10, т.5.11,5.12. 

В т.4 „Организация на изпълнението“, участникът е описал процеса на извършване 

на доставката до Възложителя. 

Относно рисковете, участникът е идентифицирал следните критични точки. 

І. Риск свързан с непредвидените ситуации и способност за реакция при обработка 

на заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.Приемане и обработване на заявките: 

- да не бъде приета своевременно; 

- да не бъде обработена своевременно и правилно; 



2. Подготовка за експедиция: 

- риск от неправилно изпълнение съгласно обявената номенклатура; 

- риск от контаминация на хранителните продукти с биологични замърсители при 

обработка от персонала в складовата база или вече контаминирани такива; 

- риск от експедиция на хранителни продукти, които са несъответстващи по 

отношение на етикиране и опаковка – доставка на продукти с изтекъл срок или 

изтичащ срок на годност, без възможност за проследяване на партидата; 

- риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на 

етикиране и опаковка – доставка на продукти до краен потребител, без ясна 

информация за съдържащите се алергени в тях; 

- риск от контаминация на продуктите с физични, химични и биологични 

замърсители при товарене; 

- риск от нарушаване на температурния режим при отделните групи храни, които 

изискват специфичен режим на съхранение в периода на товаренето им в 

транспортните средства; 

- риск от нарушаване на целостта на опаковките на продуктите при товарене; 

- риск от попадане в транспортните средства на гризачи. 

3. Управление на несъответстващ продукт (мониторинг). 

- риск на несъответстващи по отношение на техническата спецификация на 

Възложителя; 

- риск от експедиция, несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка 

 (критичните точки се повтарят от описаните  в т.2). 

4.Транспортиране на видове хранителни продукти, изискващи различен 

температурен режим на превоз. 

- риск при транспорт на продукти с плюсов и минусов температурен режим; 

- риск от нарушаване на температурния режим при проблем с охладителната 

система; 

- риск от нарушаване на температурния режим при авария, ПТП и др. 

форсмажортни обстоятелства; 

-  риск от контаминация с физични, химични и биологични замърсители; 



5. Създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на 

маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на 

договора; 

- риск от забавяне на доставката, поради неблагоприятни метеорологични условия. 

- риск от забавяне поради ремонти на пътната мрежа. 

Описаните по-горе рискове са описани в таблица, като срещу всеки риск 

участникът е записал мерки за отстраняване и/или недопускане проявлението им. 

Основните мерки включват – обучение на персонала, строг контрол от страна на  

длъжностни лица; осигуряване на непрекъсната мобилна връзка; осигуряване на 

GPS система за проследяване на всички автомобили; определяне на обходни и 

запасни маршрути и др. 

Отделно от посочените по-горе мерки, участникът е описал гаранции за 

своевременно получаване и изпълнение на заявките; мерки и гаранции за контрол 

на идентифицираните рискове; мерки за контрол и преодоляване; гаранции за 

коректно изготвяне и комплектуване на съпътстващата доставките документация; 

гаранции за пълнота на информацията, която ще съдържат етикетите; гаранции за 

недопускане доставка на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на 

санитарни, ветеринарно-санитарни, хигиенни и др.норми, установени от 

действащото законодателство; недопускане доставка на стоки, неотговаряща на 

изискванията за качество, или с изтекъл срок на годност, или частично изпълнение 

на заявката. 

След прегледа на т.1 от техническото предложение, Комисията констатира, че е 

извършено идентифициране на непредвидените ситуации, които могат да 

рефлектират върху способността при реакция при подготовка на експедицията и 

транспортиране, разработени са мерки и гаранции, разгледани са аспектите на 

проявление. Не е обърнато задълбочено внимание на „вероятността от настъпване“ 

и „степен на въздействие. Няма оценка на „Критичните точки“, които винаги са от 

съществено значение и водещи при настъпването на РИСК. Участникът споменава 

за последиците, но никъде не ги е  оценил  и тогава да ги анализира. Недопустимо е 

неоценена „Критична точка“  да се анализира непрекъснато, да се набелязват 



мерки за недопускането и за отстраняване и управление на последиците от 

настъпването й.  

По отношение на точка І, комисията установи, че от индентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е индентифицирана от 

участника.  Не е идентифициран риск от лошо опакована стока и  неправилен избор 

за опаковка на специфични хранителни продукти след експедиция  - по време на 

транспортиране.  

ІІ.Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

При този риск,  участникът не е идентифицирал критични точки, които могат да 

окажат влияние при изпълнение на рекламацията или направена допълнителна 

заявка от Възложителя.  

Участникът единствено е посочил,че е въвел входящ контрол, определен е кризен 

екип за изтегляне на негодни хранителни продукти и замяната с годни.Декларирал 

е, че при доставка на некачествен продукт ще го замени за негова сметка в срок от 

един ден. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

В табличен вид, участникът е описал рискове, свързани с набавяне на хранителни 

продукти за изпълнение на договора и мерки за контрол. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1.Риск от ненадеждни източници – доставчици, производители и дистрибутори на 

хранителни продукти. Мерките за контрол включват: проучване законността на 

доставчиците, създаване мрежа от надеждни доставчици; оценка на доставчиците; 

периодично извършване актуализация на списъка на доставчиците.Степента на 

риска е определена на средна и много малка възможност от възникване. 

2. Риск от неблагоприятни климатични условия и забавяне на реколтата.Мерките 

за контрол включват: следене информацията за климата; поддържане резерв от 

продукти на склад; закупуване от резервни доставчици; набавяне алтернативни 

продукти чрез негови доставчици. Степента на риска е определена на ниска и 

малка възможност от възникване. 



3. Риск от закъснение на доставката от Доставчик. Мерките включват: навременно 

заявяване на необходимите продукти; поддържане на определено минимално 

количество резервни хранителни продукти на склад; подсигуряване на собствен 

транспорт за доставка на необходимите продукти; набавяне на продукти от 

съседни складове. Степента на риска е определена на ниска и малка вероятност от 

възникване. 

4. Риск от доставка на некачествени и небезопасни хранителни продукти. Мерките 

включват: събиране на данни за фирмите; одит на място на доставчиците; въведен 

строг входящ контрол по документи и качество на продуктите; мониторинг на 

рискови хранителни продукти в независима лаборатория. Степента на риска е 

определена на ниска и малка вероятност от възникване. 

5. Риск от некомпетентни служители и неосъществен качествен входящ контрол. 

Мерките включват: новопостъпилиге служители преминават през първоначално 

обучение; периодично се обучава персонала; опитни служители провеждат входящ 

контрол. Степента на риска е определена на ниска и малка вероятност от 

възникване. 

Участникът е идентифицирал рискове по т.3, обърнато е внимание на 

„вероятността от настъпване“ и „степен на въздействие“. Няма оценка на 

„Критичните точки“, които винаги са от съществено значение и водещи при 

настъпването на РИСК. Недопустимо е неоценена „Критична точка“  да се 

анализира и да се определят  мерки за недопускането и за отстраняване и 

управление на последиците от настъпването й.  

В тази точка, липсва идентификация на риск, свързан с промяна на цените от 

производители и търговци. 

В техническото предложение на участника не е обърнато задълбочено внимание на 

всяка една от критичните точки, липсват идентифицирани критични точки (по т.2 и 

т.3 от Методиката на Възложителя), не е оценена степента на влияние  и/или 

вероятността за настъпването. При разглеждане на рисковете, аспектите към тях, 

вероятност от настъпване, степен на въздействие, липсват оценки на критичните 

точки В техническото предложение липсва индикация, която да насочва, че тези 



общи, добре разписани процедурни  правила, биха били ефективни при 

използването им и прилгането по отношение на студентските столове. 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на участника 

„Мира Фууд“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №7, да бъде оценено, 

като получи 30 точки. 

 

ОСМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на ЕТ „Свилен Лазаров СС-91“, 

гр.Шумен,  по осма  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включена  приета при участника - Организация за 

изпълнение и управление на рисковете, критичните точки, които могат да 

възникнат в хода на изпълнение на поръчката.  

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

Участникът е разработил действаща процедура  П-07 – Готовност при извънредни 

ситуации и способност за реагиране.Фирмата е изготвила стратегия, като е отчела 

аспектите на проявление, области и сфери на влияние, управление на рисковете. 

Идентифициран риск, свързан с непредвидени ситуации и способност за реакции 

при обработка на заявките: 

- Липса на звено, което да носи отговорност за организационно-доставния 

процес по изпълнение на заявките; 

- Липса на обучен персонал, който да има подготовка и опит при 

комуникацията с Възложителя; 

- Липса на техническа обезпеченост за своевременно приемане на заявките; 

- Пропуск при получаване на заявките. 

Описаните мерки за въздействие  на риска, свеждат проявлението му до 

„минимум“. 

Основните възможни непредвидени ситуации които описва участникът при 

експедиция и транспорт са: ПТП или авария на транспортното средство; 



нараняване на работник или шофьор-пласьор; природно бедствие; грабеж в 

складовете на участника; 

Участникът е анализирал риска по т.1, в изготвената таблица, включваща: 

- Колона 1 – с номерирани от 1 до 8 идентифицирани рискове; 

- Колона 2 - Възможен риск – Критична точка, описание; 

- Колона 3 – Вероятност за поява на опасността с оценка „1“ и „2“.; 

- Колона 4 – Тежест на риска – „ ниска“  и „средна“. 

- Колона 5 – Оценка на значимостта на риска и възможностите с оценки „1“ и 

„2“; 

- Колона 6 –  Вид на риска – „малък“ и „среден“. 

- Колона 7– Мероприятие за предотвратяване и/или понижаване до приемливи 

нива. 

Изготвени са графики, включващи:  Методика за определяне  нивото на риска – 

тежест на вредата и вероятност от настъпване – разпределена на: ежедневно, 

седмична, месечна, годишна, над 1 година. 

Описани са препоръчителните мерки, които ще се предприемат в зависимост от 

нивото на риска. 

Не е идентифициран риск за нарушен температурен режим по време на 

транспортиране на стоката. 

 ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

Според участника, при устно и/или телефонно оплакване от доставени 

некачествени продукти, сигналът се регистрира във  Ф02 Дневник, но обаждането 

се счита като информация и няма характер на официална рекламация. 

Основание за регистриране на рекламация е получаването на рекламационен иск 

(писмо, факс и др.), придружен от съответните доказателствени документи 

(констативни протоколи, актове за експертизи и др.). Предявените рекламации се 

регистрират във Ф03 Протокол за рекламация. След Анализ на риска при 

рекламация или допълнителна заявка, участникът е идентифицирал следните 

рискове: 

- Забавяне на доставките от доставчици на хранителни продукти; 

- Не добро качество на доставяните от доставчици хранителни продукти; 



- Несъответствие в качеството и количеството; 

- Неквалифицирано и небрежно изпълнение на отговорностите при доставка 

до клиент; 

- Повреда на транспортното средство при доставка; 

- Забава на доставяните на клиента продукти; 

- Грабеж при транспорт; 

- Доставка на стоки с изтекъл срок; 

- Повреда в хладилното оборудване. 

Участникът е изработил таблица от 7 колони, в която са включени: възможните 

рискове  - критични точки с посочване на вероятност за поява, тежест на риска, 

оценка на значимостта на риска, вид на риска, мероприятие за предотвратяване 

и/или понижаване до приемливи нива. Оценките посочени в колона 5,  са „1“ и „2“. 

Изготвена е таблица, включваща  „Методика за определяне нивото на риска“, като 

тежестта на вредата е  посочена от І до V и препоръчителни мерки, които трябва да 

се предприемат в зависимост от нивото на риска, което може да бъде І (малък), ІІ 

(среден), ІІІ (голям). 

От посочените по-горе идентифицирани рискове, не става ясно каква е връзката на 

риска „грабеж“ при транспортиране и рекламацията. 

ІІІ.Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители и търговци. 

На оценка и подбор подлежат всички външни доставчици.При избора на 

доставчици се използва Въпросник за оценка на доставчик.В някои случаи се 

изисква представянето на мостри за тестването им в реална среда, преди да бъде 

включен към списъка на одобрените.За всички утвърдени доставчици се изготвят 

списъци – Списък на утвърдени доставчици клас А (основни доставчици)  и 

Списък на утвърдени доставчици клас В (резервни доставчици).При доставка се 

извършва непрекъснато наблюдение и входящ контрол. В таблична форма, 

участникът е показал извършен от него  Анализ на риска при снабдяване от 

производители или търговци. Идентифицирани са 9 риска, за които са посочени в 

Анализа следните показатели: 

1. Възможен риск; 2. Вероятност за поява на опасността; 3. Тежест на риска;  



4. Оценка на зничимостта на риска; 5. Вид на риска; 6. Мероприятия за 

предотвратяване и/или понижаване до приемливи нива.  

Изготвена е таблица, включваща  „Методика за определяне нивото на риска“, като 

тежестта на вредата е  посочена от І до V и препоръчителни мерки, които трябва да 

се предприемат в зависимост от нивото на риска, което може да бъде І (малък), ІІ 

(среден), ІІІ (голям). 

В тази точка, липсва иднетификация на риск, свързан с промяна на цените от 

производители и търговци. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на ЕТ„Свилен Лазаров  СС-91“, подал оферта по 

Обособена позиция №8, да получи  60  точки. 

 

ОСМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево,  по 

осма  обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец № 2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част на предложението  участникът е направил анотация представяща 

данни за придобития от дружеството опит  в доставката на храни.Участникът е 

посочил, че основната му складова база е Склад за хранителни продукти, находяща 

се в град Севлиево, местността „Чакала“. Дружеството има внедрена система за 

самоконтрол за търговска дейност. За поддържане на достатъчни складови 

наличности е изградило мрежа от водещи и специализирани в своята област 

доставчици и производители от страната по основните групи храни. 

Организация на работа при получаване на заявката. 

За редовно получена заявка  приема изпратената по факс и по е-mail, с уговорени 

дата и час.Заявките се представят в писмена форма и следва да съдържат: 

наименование и адрес на Възложителя, подробно описание на артикулите (вид и 

мерна единица), количества, място и график за доставките, име и фамилия на 

лицето, изпращащо заявката.Доставката се извършва в работни дни, без събота и 



неделя.За предаването на стоките и за удостоверяване датата на доставката се 

представя стокова разписка и фактура за конкретната доставка, подписана от 

страните по договора.Посочено е, че служителите на „Стелит 1“ЕООД са с 

непрекъснато работно време от 08:00 ч.до 18.00 ч. 

Заявките се обработват електронно чрез складова програма „Рисконт“. 

Дружеството поддържа постоянни наличности от голяма гама хранителни 

продукти, като следи движението на количествата на артикулите и на база опита си 

прогнозира нужните количества.За извършване на доставките ще бъде изработен 

график. В графика се предвижда аванс от време на забавяне при  трафик, 

затруднено разтоварване, оформяне на документация  и др.обстоятелства, от които 

зависи навременното разтоварване.Заявките се окомплектоват със съответните 

задължителни документи.  

Участникът е разработил Система за управление на риска. За оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора е разработена 

Методика, включваща два критерия:  Степен на въздействие и Вероятност от 

настъпване.Критичните точки са класифицирани от 0.2 до 1, като критичната точка 

над „1“, се счита висока опасност, която застрашава изпълнението на договора. В 

таблицата сочеща оценката на критичните точки, участникът е посочил за всички, 

че не надминават  оценката от 0.2 до 0.3 (малка до средна). 

Съгласно утвърдената документация за участие, в която Възложителят е 

идентифицирал рискове, които могат евентуално да възникнат в процеса на работа 

с висока степен на възможност за поява, участникът е направил  анализ на техните 

проявления, вероятността от настъпване и респективно за отстраняване и 

управление на последиците, в случай, че настъпят. 

І. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.  Риск, свързан с обработка на заявките. 

Участникът е идентифицирал следните непредвидени ситуации: 

Липса на външни комуникации между участника и Възложителя; липса на 

вътрешни комуникации в дружеството на участника; неправилно записана от 

служителите на участника заявка на възложителя; неправилно обобщение на 



заявките; липса на способност за реакция при промяна на заявката или подаване на 

извънредна такава. Според участника вероятността за настъпване съгласно 

описаната технология  е „1“ (практически невъзможна). Рискът който се очаква е 

закъснение или неизвършване на доставките, доставки на непълни или грешни 

заявки.  Описани са контролните дейности и мерките за отстраняване и управление 

на последиците . 

По отношение на риска по т.1, комисията установи, че от идентифицираните 

непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на доставките, много важна е 

бързата реакция при промяната на заявката, която не е идентифицирана от 

участника. Посочените технически решения и мерки за контрол при управление на 

този риск,  са изложени подробно и последователно.  

2. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за 

експедицията. 

Участникът е идентифицирал непредвидени ситуации свързани с експедицията и 

аспектите на проявление. Основно е акцентирал върху замърсяването на 

продуктите, експедиране на такива, несъответстващи по отношение на етикиране, 

опаковка и срок на годност; недостатъчно количество налични хранителни 

продукти; лоши метеорологични условия; терористични заплахи; нарушаване 

целостта на опаковките при товарене; попадане в транспортните средства на 

гризачи. Според участника вероятността за настъпване съгласно описаната 

технология е „1“ (практически невъзможна). Степента на въздействие върху 

изпълнението на обществената поръчка е „1“. Описани са  контролни дейности, 

включващи: обучение на персонала; контрол; мониторинг на подготвената заявка; 

закупуване на продукти от одобрени доставчици; проверка на продуктите за срок 

на годност; спазване правилата за хигиена; употреба на работно облекло; 

създаване график на товарене; създаване на температурен режим на съхранение; 

спазване на правилата за работа; затваряне на вратите на транспортните средства 

след приключване на товарене. Подробно са описани мерките за недопускане на 

рисковете при експедиция. 

 Участникът е посочил, че ще ползва транспортни опаковки, които нямат остри 

ръбове, назъбени краища, при възможност поставяне на вакуумни опаковки в 



допълнителни транспортни опаковки – пластмасови каси; използване на палети 

които са здрави, без стърчащи пирони и признаци на замърсяване.Сред мерките за 

недопускане  относно опаковките, участникът е записал, че извършва ежедневна 

проверка на всички продукти в склада по отношение на етикети и опаковки, и 

отстраняване на такива с нарушена цялост.  

3. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за подготовка за транспорт 

на продукти. 

Идентифицирани са рискове свързани с нарушаване на температурния режим при 

удължаване времето на транспорт при проверки от контролни органи, природни 

бедствия, пожари, наводнения, земетресения, аварии.Описани са аспектите на 

проявление и областта, и сфера на влияние. Подробно са описани контролните 

дейности и мерките за недопускане. Мерките за отстраняване и управление на 

последиците включват: почистване и дезинфикциране на транспортните средства, 

подмяна на доставени хранителни продукти; проверка на хладилната система на 

МПС; подмяна на автомобили за доставка;  промяна на маршрутни схеми; 

извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани лаборатории. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация. 

Според участника  вероятността за настъпване е „1“ (практически невъзможна). 

Описани са контролни дейности, като основно са застъпени: обучение на 

персонала; атестация на служителите; създаване на кризисен екип от служители на 

участника; мониторинг на инфраструктурата и работната среда; непрекъсната 

комуникация със служителите на възложителя от студентските столове; 

осигуряване на резервен автомобил; поддържане на складова наличност за подмяна 

на рекламираните стоки.Част от действията по рекламацията включва извършване 

на нова доставка извън времевите графици на останалите доставки и със срок до 1 

ден. 

Относно ненавременната реакция при допълнителна заявка – вероятността от 

настъпване, съгласно описаната методология е „1“(практически невъзможна). 

Описани са контролни дейности, организацията на работа. и мерките за 

отстраняване и управление на последиците. Основното в организацията включва  - 

проверка за наличност в складовете и набавяне на необходимите количества. Като 



мерките за отстраняване и управление на последиците са посочени: незабавно 

извършване на доставката; преразглеждане на комуникациите със студентските 

столове; промяна на организационната структура. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Вероятността от настъпване съгласно описаната методика е „1“(практически 

невъзможна). Участникът посочва, че закупуването на хранителни продукти се 

извършва от оценени по критерии  доставчици, включващи: качество, цена, 

търговски документи, въведени  системи за качество. Доставяните продукти 

преминават през входящ контрол от лице завеждащо склада. Мерките за 

отстраняване и управление на последиците включва: при проблеми, незабавно 

организиране на доставките от алтернативен доставчик. 

Участникът описва аспекти с формулирани от него рискове (критични точки), 

областите и сфера на влияние, степента на въздействие върху изпълнението на 

обществената поръчка, която е определена на „1“, но  не посочва риска свързан с 

промяна на цените. 

Въз основа на гореизложените констатации и в съответствие с утвърдената 

методика за оценяване от възложителя, комисията единодушно реши  

техническото предложение на „Стелит 1“ЕООД, подал оферта по Обособена 

позиция №8, да получи  60  точки. 

 

ОСМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Нове инженеринг“ЕООД, 

гр.Свищов,  по осма обособена позиция, показа следното: 
 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2 в 

съдържанието на което е включено следното: 

В уводната част, участникът е развил теоретично и разяснил: 

-  какво е критична точка; 

- как се определя важността на критичната точка; 

- оценка на качеството на наличната информация при преоценка на критичните 

точки; 



- оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и 

инструменти; 

- количествен анализ на критичната точка; 

- превантивни действия; 

- мониторинг на критичните точки; 

Идентифициране на рискове: 

І Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите. 

1.Да не бъде приета своевременно заявката от Възложителя; 

2. Да не бъде обработена своевременно и правилно от Възложителя. 

Последиците са да не се изпълни в срок доставката. Контролните мерки и 

контролни дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването й, 

включват: обучение на служителите; проследяване на заявката от двама 

служители; проследяване обработката на заявката от Н-к склада; извършване на 

мониторинг; приемане на заявката по имейл и факс;  поддържане на досие; 

ежедневен контрол от страна на Управителя. 

При подготовка за експедиция са описани варианти на критичната точка  и 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане и предотвратяване на 

настъпването. Основните контролни мерки са: обучение на служителите; контрол; 

мониторинг; спазване на добри практики; хигиена; закупуване на продукти от 

проверени доставчици; проверка на продуктите за годност, етикиране, 

придружаващи документи; създаване график на товарене.  

Дейностите по отстраняване и управление на последиците от настъпване на 

критичната точка са: анализ и при необходимост промяна на маршрутни схеми; 

поддържане на резервен автомобил; промяна график за подготовка и експедиция; 

организиране и повторна доставка до Възложителя. 

Идентифициран е риск за невъзможност да се доставят съответстващи на 

изискванията хранителни продукти. Описани са област и сфера на влияние, 

аспекти на проявление, контролни мерки и контролни дейности. 



Идентифициран е риск относно липса на средства за обезпечаване на доставката 

или част от нея. Описани са контролни мерки и контролни дейности за 

недопускане. 

При риска свързан с непредвидени ситуации  при транспорт, Комисията установи, 

че участникът не е идентифицирал критични точки, които биха повлияли върху 

изпълнението на договора.Описаните от участника „критични точки“, са мерки за 

обезпечения за доставка на хранителни продукти, но не и непредвидени 

ситуации.Описани са област и сфера на влияние, аспекти на проявление, посочени 

са контролни мерки и контролни дейности, но не са идентифицирани критични 

точки. Дейностите по отстраняване и управление на последиците, касаят 

подготовката за експедиция, но не и транспортирането на продуктите. 

Идентифициран от участника е риск – замърсяване на храните при съхранение и 

транспорт. Посочените аспекти на проявление, контролните мерки и контролни 

дейности, не се отнасят за риск свързан с непредвидени ситуации при 

транспортиране. 

Идентифицирана е Критична точка, свързана със съхранение в неподходящи 

помещения.Описани са област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, 

контролни мерки и контролни дейности за недопускане. 

След преглед на т.1 от дефинираните от Възложителя критични точки, които могат 

да възникнат при изпълнението на поръчката при риск свързан с непредвидени 

ситуации и способност за реакция при обработка на заявката, подготовка на 

експедиция и транспорт на продуктите, участникът е разработил  мерки, посочени 

са аспекти на проявление, приети са контролни дейности, но не са 

идентифицирани рискове за непредвидени ситуации. 

От индентифицирани непредвидени ситуации, които могат да рефлектират на 

доставките, много важна е бързата реакция при промяната на заявката, която не е 

индентифицирана от участника. Не е идентифициран риск от лошо опаковане на 

стоката, неправилен избор за опаковка на специфични хранителни продукти след 

експедиция  по време на транспортиране. Не са идентифицирани рискове, свързани 

с критични точки при затворени пътища поради ремонт,  ПТП, природни бедствия. 



Към идентифициране на риска при транспорт, в т.1 „Замърсяване на храните при 

съхранение и транспорт“, участникът е записал следното: „Критични точки 

свързани с кръстосано замърсяване“, от което определение не става ясно каква е 

връзката с транспорт, тъй като посочените област и сфера на влияние, контролни 

мерки и контролни дейности, са относими към дейност експедиция, но не  при 

транспорт. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка.  

Посочени са област и сфера на влияние, посочени са аспекти на проявление, но не 

са идентифицирани рискове при ненавременана реакция при рекламация. 

Аспектите за проявление на критичната точка и създавания от нея риск са описани 

като:  липса на хранителни продукти за нуждите на Възложителя; нарушаване на 

графика на доставка; компрометиране на Възложителя; финансови загуби за 

Възложителя и участника.  

Описани са контролни мерки и контролни дейности за недопускане и  

отстраняване, и управление на последиците. Основно включват – обучение, 

мониторниг, вътрешен и външен одит; поддържане на складова наличност. В 

дейностите по отстраняване, участникът е записал, че ще извърши незабавна 

подмяна на рекламираните стоки. Ще бъде уведомен управителя и ще се проведе 

обучение на персонала на тема  „Управление на рекламациите от клиенти“. 

Участникът не е уточнил в какъв срок ще подмени рекламираните стоки, тъй като 

действието „незабавна“ може да включва часове или дни, а в проекта на договора, 

т.5.11, срокът е определен на един работен ден от подписване на съответния 

протокол, който не може да се променя. 

При ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки, отново не са 

идентифицирани рискове.Описано е, че етапът изисква отлична комуникация с 

Възложителя, началник склада, приемащия заявките, изправно транспортно 

средство, прецизна логистична схема с предвиден резервен маршрут, наличие на 

резервен шофьор и достатъчно хранителни продукти в наличност.Описани са 

аспектите на проявление и контролните мерки и дейности.  

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 



Описал е Област и сфера на влияние, Аспекти на проявление, контролни мерки и 

контролни дейности.  

Към този раздел, участникът не е описал проблемите, които съпътстват един 

изпълнител при снабдяването му с хранителни продукти от производители или 

търговци. Най - основен по проявление е рискът, свързан с промяна на цените. 

Друг основен риск при снабдяване от контрагентите на изпълнителя са: 

поведението на доставчици на външни за изпълнителя услуги, наложителността от 

изтегляне от пазара на партиди поради вина на производител, явяващ се външен 

доставчик на изпълнителя, както и промени които допускат по отношение на 

количествои/или качеството на предлаганите от тях продукти. Не откриването на 

проблеми свързани с производители или търговци, ще попречи на участника да 

предприеми бързи мерки за предотвратяване на последиците от настъпването на 

рисковете. 

В края на предложението, участнкът е представил Методика за оценка на 

значимостта на критичните точки при изпълнение на договора.Методиката 

включва оценка на Степен на въздействие с показатели от 1 до 4 и Вероятност от 

настъпване с  показатели от 0.1 до 0.4.Общата оценка на критичната точка  се 

изчислява по посочена формула. В таблица са класифицирани критичните точки. 

Участникът е оценил следните критични точки. 

1. Ненавременна доставка – оценка 0.3; 

2. Липса на ликвидни средства – оценка 0.2; 

3. Невъзможност да се покрият стандартите за качество – 0.1; 

4. Доставка на негодни за употреба хранителни продукти-0.1 ; 

5. Неспазване на изискванията за транспорт на храни- 0.1; 

6. Кръстосано замърсяване – 0.1; 

7. Съхранение на храните в неподходящи помещения - 0.1; 

8. Ненавременна реакция при рекламация – 0.1; 

9. Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки;- 0.1; 

10. Проблем при снабдяване с хранителни продукти от производителя – 0.1. 

Детайлният прочит на техническото предложение на участника, показва липса на 

хронология при подреждане на разделите, съгласно посочените от Възложителя в 



Методиката за оценка. Не е обърнато задълбочено внимание на критичните точки, 

така както са дефинирани от Възложителя. Проявленията на критични точки са 

подредени така, че не става ясно кои от тях се отнасят за посочените в съответния 

раздел ситуации. 

В съответните раздели липсва оценка на идентифицираните рискове и анализ на  

вероятността от настъпване на критичните точки и степента на въздействие на 

риска.  

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Нове 

инженеринг“ЕООД, подал оферта по Обособена позиция №8, да получи 30 точки. 

 

ОСМА   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

Прегледът на техническото предложение на „Варна оборот“ЕООД, гр.Варна,  по 

осма  обособена позиция, показа следното: 
 

 

Участникът е представил техническа оферта изготвена по образец №2, в 

съдържанието на което е включено следното: 

Преди да разгледа управлението на дефинираните от Възложителя критични 

точки, участникът е представил изготвена формула за оценка на риска, включваща 

оценка на вероятността от настъпване и степен на въздействие.Скалата за оценка 

на вероятност от настъпване е разпределена на 6 нива – при  оценка  „1“ се счита, че 

практически е невъзможна; оценка „2“ - малко възможна; оценка „3“ - малко 

възможна, но възможна в ограничени случаи; оценка „4“ ниска вероятност; оценка 

„5“ напълно възможна; оценка „6“ относително висока вероятност. 

Скалата за оценка на степен на въздействие е разпределена на три нива: оценка на 

тежестта „3“ -  високо; оценка на тежеста „2“ -  средно и оценка на тежеста „1“  - 

ниско. 

Прилаганата формула е: Р=В+Т. Ако полученият бал е над „6“ рискът се определя 

като „значим“, ако полученият резултат е по-малък или равен на „6“, рискът е 

„незначителен“. 

Идентифицирани рискове, дефинирани от Възложителя. 



І.Риск свързан с непредвидени ситуации и способност при обработка на заявката, 

подготовка на експедицията и транспорта на продуктите. 

1. При Обработка на заявките. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1.1. Липса на комуникация между Възложителя и участника. 

За този риск е посочено, че се проявява в няколко аспекта – липса на обособен 

отдел, който структурно да носи отговорността при изпълнение на договора; липса 

на обучени кадри; липса на конкретно сведена до знанието на служителя 

информация; липса на техническа обезпеченост. Контролните дейности за 

недопускане настъпванто на рисковете и отстраняване на настъпил риск и 

управление на последиците  са:  обособяване на дейността в обособен отдел; 

работа с обучени кадри; привеждане на договора към изпълнение на конкретни 

служители; техническа обезпеченост за своевременно приемане на заявки; 

1.2. Пропуск при получаване на заявки. 

Посочени са няколко аспекта на проявление – непредаване по надлежен ред на 

заявки за обработване между две смени; техническа неподготвеност на служителя; 

техническа неизправност на средство за комуникация; неспазване на реда за 

приемане на заявките. Контролните дейности за недопускане са: наличие на 

график на заявките; наличие на квалифицираност за работа с технически средства; 

наличие на обезпеченост с технически средства; изработен ред за прием на 

заявките.  

Комисията установи, че от идентифицираните непредвидени ситуации, които 

могат да рефлектират на доставките, много важна е бързата реакция при промяна 

на заявката, която участникът не е идентифицирал. 

2. Подготовка за експедиция. 

Идентифицирани са следните рискове:  

2.1.Пропуск в системата за проследимост на стоката и партидите. 

За този риск е посочено, че се проявява в следните аспекти – незавеждане на 

стоката във входящ дневник; неправилно завеждане на стоката във входящия 

дневник; нарушена проследимост при грешен реквизит на търговски документ; 

липса на системни проверки. По отношение на този риск участникът е отчел 



възможните контролни дейности за недопускане  непредвидени ситуации и се е 

опитал да покаже тяхното предотвратяване за нестъпването им. 

2.2. Пропуск при осигуряване хигиена на персонала, в т.ч. осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

За този риск е посочено, че се проявява в следните аспекти – 

невъвеждане/неспазване  на хигиенни норми, водещи до риск от липса или 

частична производствена и хигиенна практика; лоша хигиена на персонала;  

2.3.Доставка на незаявени от възложителя продукти; 

За този риск е посочено, че би довел до компрометиране на подготвената за 

изпълнение доставка и нейната експедиция, както и до понижаване ефективността 

на изпълнение на служители и колектива. 

В контролните дейности, участникът е предвидил водене на входящ дневник; 

правила за въвеждане на стоката във входящия дневник; проследимост  на 

съхранение на стоката в склада му; проследимост на потребителя; извършване на 

системни проверки; въвеждане на общи хигиенни норми; контрол над хигиената на 

персонала;повишаване квалификацията на персонала; утвърждаване правила за 

работа. 

3. Транспорт на продуктите. 

Идентифицирани са следните рискове: 

3.1. нарушаване на опаковката и неправилна подредба в превозното средство. 

В контролните  дейности в точката е предвидил употреба на лични предпазни 

средства и амбалаж; ПЕСТ контрол; обучение на шофьорите относно подредбата 

на стоката, които дейности са относими при експедиция, но не и към транспорт. 

3.2.неправилен подбор на МПС с подходящ темературен режим. 

Според участника този риск има отношение към непрекъсваемостта на хладилната 

верига при усложнение на ситуациите за транспорт, като: удължаване време на 

транспорт при проверки от контролни органи, при прилодни бедствия, аварии, 

ПТП. 

3.3. Замърсяване на хранителни продукти от недобросъвество стопанисване на 

МПС.Описани са мерки за преодоляване на последиците на вече настъпил риск. 



При разглеждане на Аспектите на проявление, участникът е успял да се спре и да 

определи три от аспектите, които според него са от особена важност.Трябвало е да 

се спре и на често срещаното неправилно определяне на маршрута на движение на 

автомобилите при извършване на доставките. 

Оценките, които е направил по раздел І, са следните: 

Вероятност от настъпване на риска при обработване на заявките и подготовката за 

експедиция е сведена до „0“.При транспортиране оценката за вероятност е „1“. 

Степента на въздействие върху изпълнението по скалата за оценка  е „3“.Съгласно 

формулата за оценка на риска, посочена по-горе, рискът е оценен като 

незначителен  с „4“. 

По отношение на опаковките, не е идентифициран риск при нарушаване на 

опаковките по време на транспортиране на стоката.В контролните дейности е 

записано общо, че опаковането е триетапен процес, който включва индивидуална 

опаковка, групов амбалаж и транспортна опаковка (стекове, кутии, кашони, каси), 

без да се конкретизира, какви ще са действията по време на транспортиране на 

стоката. 

ІІ. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка. 

При рекламация. 

Описана е организацията във фирмата на участника при рекламация на 

некачествено изпълнение на договора.процедурата е съгласно правила  за 

„Управление на несъответстващ продукт“.Рекламация постъпила от клиент се 

регистрира в „Регистър на рекламациите от клиенти“.Изготвят се протоколи и 

следва процедура на замяна на стоката. В таблична форма е описан Механизъм за 

извършване на замяната, включващ действията от постъпване на рекламацията до 

замяната, отговорните лица, отделите в които работят, имейл адреси и телефони. 

При допълнителна заявка.  

Не е описана процедурата при направена допълнителна заявка от Възложителя.Не 

е посочено в какъв срок ще бъде изпълнена – едновременно с основната или срокът 

ще бъде друг. Какви контролни дейности ще се приемат за изпълнение на 

допълнителната заявка. 



Участникът е идентифицирал риск, който може да доведе до доставка на продукт 

със скрити дефекти, доставка на хранителни продукти неотговарящи по 

количество или качество. По отношение на тази точка, Контролните дейности и 

механизмите описани от участника, са относими към рекламация, но не и при 

допълнителна заявка направена от Възложителя. 

Оценките за вероятност от възникване и степен на въздействие са определени на 

„2“. Оценката на риска по формулата е „4“ – незначителен. 

ІІІ. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или 

търговци. 

Идентифициран е риск при промяна на цените. Според участника, рискът обхваща 

факторите влияещи върху стойността на суровините, материалите, горивата,  

електрическата енергия и административно-управленските разходи. От 

посочените контролни дейности и мерки, Комисията констатира, че участникът 

идинтифицира риск за промяна на цените във фирмата му, но не и промяна на 

цените на неговите доставчици на хранителни стоки (търговци или 

производители). Дефинираната от Възложителя в р.ІІІ, критична точка, които 

могат да възникнат при изпълнение на поръчката, са проблеми при снабдяване с 

хранителни продукти от производители и търговци. 

Останалите фактори -  набавяне на финансов ресурс за изпълнение на поръчката и 

преразглеждане на извършването на доставки и външни услуги за изпълнителя са 

процеси, съпътстващи проблемите при снабдяване от производители и 

търговци.Описани са контролните дейности и мерки за преодоляване на 

последиците. 

Рисковете свързани с контрагентите на изпълнителя, включват: 

- Рискове свързани с доставки и външни услуги за изпълнителя; 

- Изтегляне на партиди от пазара; 

- Промени в количеството и/или качеството на продукта от страна на 

производителя/доставчика. 

Към т. 1.3. – „промени в количеството и/или  качеството на продукта от страна 

на производителя/доставчика“, в Мерки за предотвратяване настъпването на 

риска, участникът  е записал, че „рискът е пренесен на други юридически лица, 



ангажирани с производството на хранителни продукти и в този смисъл, рискът е 

извън възможно допустимия процент“, не ставя ясно каква е връзката между 

фактора промени в количеството и/или качеството и пренасянето на мерките на 

други юридически лица. 

Оценките за вероятност от възникване е определана „1“  и степен на 

въздействие оценката е определен на „3“. Оценката на риска по формулата е „4“ 

– незначителен. 

 

 

Въз основа на горните констатации и в съответствие с утвърдената методика за 

оценяване, Комисията единодушно реши техническото предложение на „Варна 

оборот“ЕООД, , подал оферта по Обособена позиция №8, да получи 60 точки. 

 

На 09.01.2020 г., Комисията пристъпи към запознаване и приемане на решение 

относно получените от „Варна оборот“ЕООД  допълнителни документи по ОП № 4 

и ОП №8, доставени от куриер, заведени във входящия регистър за обществени 

поръчки с вх.№ 243/09.01.2020 г. Опаковката съдържа 2 броя уведомителни 

писма,относно смяната на доставчик на сертификационна услуга, с приложени 

актуални сертификати по системи ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005, за ОП №4 и ОП 

№5, издадени на 07.01.2020 г. 

Относно получените нови документи, Комисията взе единодушно решение, 

получените документи, на основание чл.64, ал.7 от ЗОП., да се приемат и приложат 

към офертите на участника. По-късното изпращане на нови документи, няма да 

окаже влияние върху решението на Комисията, прието на 16.12.2019 г. за 

допускане разглеждане на техническите предложения на участника по ОП №4 и 

ОП №8, тъй като същият е представил нужната информация, за която комисията в 

Протокол №1 по обособените две позиции е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. Въз основа на представените документи и информация изискани с 

Протокол №1, с решението си от 16.12.2019 г., Комисията е счела, че участникът 

„Варна оборот“ ЕООД доказва съответствие с изискванията към личното 
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