
 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

ОТНОСНО:  Дейността на комисия, назначена Заповед № РД-08- 493/ 13.09.2019г. на 

Кмета на Община Айтос  за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита 

процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при 

община Айтос, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка 

на месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 2 – доставка на плодове; 

Обособена позиция № 3 – доставка на зеленчуци; Обособена позиция № 4 - Доставка на 

свежи плодове (закуски), като добавка за  подпомагане храненето на децата 5-6 

годишна възраст на целодневно и полудневно обучение  в детски градини и филиали към 

тях ”, обявена с Решение № ОП- 19- 4241/ 12.08.2019г. и публикувана в РОП АОП № 

00195- 2019 – 0013. 

 

На 13.09.2019г., в 11:00 часа, в сградата на Община Айтос, започна работа комисия 

по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в редовен състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1.Мариана Димова- зам.-кмет на Община Айтос 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС; 

3. Милка Калиманова - счетоводител в дирекция КОВЗС 

 

Със задача да проведе публично заседание на основание чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, за 

отваряне на получените оферти в процедурата. 

Председателят на комисията прие шест броя непрозрачни и запечатани опаковки, 

съдържащи офертите за участие  в горепосочената обществена поръчка, за което подписа 

Протокол-Регистър, по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията се запознаха с 

имената на участниците, подали оферта, след което подписаха декларации за отсъствие на 

обстоятелства по чл. 103 ал. 1 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в определения срок са подадени следните оферти: 

1. Оферта с вх.№ 92-Ф-994 / 11.09.2019г., 15:42ч. от „Петров ЕВГ“ ЕООД; 

2. Оферта с вх.№ 92-Ф-995 / 12.09.2019г., 12:11ч. от „Петров 87“ ЕООД; 

3. Оферта с вх.№ 92-Ф-996 / 12.09.2019г., 12:12ч. от „Петров 87“ ЕООД; 

4. Оферта с вх.№ 92-Ф-997 / 12.09.2019г., 12:13ч. от „Петров 87“ ЕООД; 

5. Оферта с вх.№ 92-Ф-1003 / 12.09.2019г., 16:22ч. от „Десий“ ЕООД; 

6. Оферта с вх.№ 92-Ф-1004 / 12.09.2019г., 16:43ч. от „Хитекс“ ЕООД. 

 

На заседанието на комисията  присъства упълномощен представител на един от  

участниците в процедурата: „ДЕСИЙ” ЕООД,  а именно Илиана Стойкова Илиева, 

съгласно представено пълномощно. Не присъстваха  представители на средствата за масово 

осведомяване. 



 След като от членовете на комисията  не постъпиха възражения относно целостта на 

опаковките съдържащи офертите на участниците, комисията пристъпи към отварянето на 

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

  

І. Отваряне на офертите: 

1. Председателят на комисията отвори офертата на  „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД с 

вх.№ 92-Ф-994 / 11.09.2019г., 15:42ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42, 

ал.2, т 2.  от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,   както и отделни запечатани и 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособени позиции 1, 2 и 3; 

 

2. Председателят на комисията отвори офертата на  „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 

92-Ф-995 / 12.09.2019г., 12:11ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42, 

ал.2, т 2.  от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,   както и отделни запечатани и 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособена позиция 4; 

 

3. Председателят на комисията отвори офертата на  „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 

92-Ф-996 / 12.09.2019г., 12:12ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42, 

ал.2, т 2.  от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,   както и отделни запечатани и 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособена позиция 2; 

 

4. Председателят на комисията отвори офертата на  „ПЕТРОВ 87” ЕООД с вх.№ 

92-Ф-997 / 12.09.2019г., 12:13ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42, 

ал.2, т 2.  от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,   както и отделни запечатани и 



непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособена позиция 3; 

 

5. Председателят на комисията отвори офертата на  „Десий” ЕООД с вх.№ 92-Ф-

1003 / 12.09.2019г., 16:22ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, декларация по чл.42, 

ал.2, т 2.  от ЗМИП, декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП,   както и отделни запечатани и 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособена позиция 4;  

 

6. Председателят на комисията отвори офертата на  „Хитекс” ЕООД с вх.№ 92-

Ф-1004 / 12.09.2019г., 16:43ч.  
Запечатаната  опаковка имат следното  съдържание:  документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал.3 от ППЗОП, опис на представените документи, оферта за участие, както и отделни 

запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника. 

След отваряне на офертата комисията констатира, че участника кандидатства 

по обособена позиция 2 и 4. 

 

ІІ. С оглед факта, че със Заповед № РД-08-503 / 20.09.2019г. на Кмета на Община 

Айтос г-жа Мариана Димова е назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на 

Община Айтос и с цел избягване на конфликт на интереси при провеждане на 

гореописаната процедура за обществена поръчка със Заповед № РД-08-509 / 26.09.2019г. е 

направена промяна в състава на комисията, която вече е в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Кинева – главен счетоводител в дирекция КОВЗС 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Милка Калиманова – счетоводител в дирекция КОВЗС;  

2. Кина Димова – гл.експерт в отдел „ОбС“ 

 

Комисията продължи дейността си на 26.09.2019г. от 11:00ч. 

 

ІІ. 1. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД, 

документи и установи следното: 

В представения от „ПЕТРОВ ЕВГ” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните 

несъответствия: 



В  Част  IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в съответен 

професионален регистър” липсва информация относно  наличието на регистриран обект по 

чл. 12 от Закона за храните по отношение на групите хранителни продукти, съобразно 

обособени позиции 2 и 3 – пресни плодове и зеленчуци, за които участникът представя 

своята оферта. 

           Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП   в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ 

ЕВГ” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП за отстраняване на констатираните 

несъответствията. 

 

2. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, 

документи и установи следното: 

В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните 

несъответствия: 

Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на 

предоставения от възложителя. 

           Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП   в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ 

87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на 

констатираните несъответствията. 

 

3. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, 

документи и установи следното: 

В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните 

несъответствия: 

Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на 

предоставения от възложителя. 

           Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП   в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ 

87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на 

констатираните несъответствията. 

 

4. Комисията извърши проверка на представените от „ПЕТРОВ 87” ЕООД, 

документи и установи следното: 

В представения от „ПЕТРОВ 87” ЕООД ЕЕДОП се установиха следните 

несъответствия: 

Участникът е представил стар вариант на ЕЕДОП, несъответстващ на 

предоставения от възложителя. 

           Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП   в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът „ПЕТРОВ 

87” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за отстраняване на 

констатираните несъответствията. 

 

5. Комисията извърши проверка на представените от „Десий” ЕООД, 

документи и установи следното: 



В представения от „Десий” ЕООД  документи относно съответствието с 

изискванията на възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е 

налице липса на документи и/или несъответствия с предварително обявените условия.          
 

6. Комисията извърши проверка на представените от „Хитекс” ЕООД, 

документи и установи следното: 

В представения от „Хитекс” ЕООД  ЕЕДОП се установиха следните 

несъответствия: 

- В част ІІ. Информация за икономическия оператор, буква А. Информация за 

икономическия оператор, в поле „ Когато е приложимо, посочете съответната обособена 

позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:“ 

участникът не е посочил позициите, за които участва; 

- В  Част  IV : Критерии за подбор, Раздел А : Годност, поле „Вписване в 

съответен професионален регистър” в „Код“ е попълнен само номер и дата на издаване  на 

удостоверение от БАБХ, но не са посочени групите хранителни продукти, включени в него, 

съответстващи на позициите, за които участникът представя своята оферта. 

Предвид гореизложените констататции на комисията на основание чл.54, ал.9 

от ППЗОП   в срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участникът 

„Хитекс” ЕООД следва да представи нов актуален вариант на ЕЕДОП за 

отстраняване на констатираните несъответствията. 
 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача по електронната преписка на процедурата. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участниците могат да предоставят на комисията нов 

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

като допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. 

 

 

Настоящият протокол е изготвен на 30.09.2019г. в 10:30 часа. За верността на 

гореизложеното комисията се подписва в състав както следва: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/………   ……/П/……… 

Мариана Димова    Димитрина Кинева 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ……/П/……… 

Милка Калиманова 

 

……/П/……… 

Кина Димова 


