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П Р О Т О К О Л  № 2 
 

I. Днес, 10.06.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11:00 ч. комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-32/27.04.2016г. на Председателя на Агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карабашева – главен експерт в отдел „Индустриални и 

хранителни запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси” 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови дейности и управление на собствеността“; 

2. Снежана Парушева – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване 

към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

3. Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“ 

 

се събра, за да разгледа представените допълнителни документи от участника „Мира 

фууд“ ЕООД, вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията на хората с увреждания, под № 257/26.02.2015г., за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и 

обновяване на зеленчукови консерви” по обособени позиции, открита с Решение № 

1646/25.03.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ.  

 

С писмo с изх. № 2205/20.05.2016г. и приложен към него Протокол № 1 от 28.04.2016г., на 

основание чл. 68, ал. 8 и ал. 11, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП - отменен), 

от участника „Мира Фууд“ ЕООД е изискано да представи необходимите документи, в срок от 

5 работни дни от датата на получаването му. С писмо с вх. № 2205/01.06.2016г, участникът е 

представил документи в указания срок, с което е изпълнил изискването на чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 

Комисията премина към разглеждането им и констатира следното:  

 

1.1 Участникът е представил „Удостоверение за актуално състояние“, описано в т. 2 от 

списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отменен) и съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 1 от 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие. 
 

1.2. Участникът е представил, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 5, т. 5.2 от Приложение 

№ 1 от утвърдената документация за участие, валиден сертификат за внедрена система за 

управление на безопасността на храните (HACCP) или еквивалент. 

Комисията констатира, че документите са редовни и са в изискуемата от 

Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на 

ЗОП (отменен).   
 

II. 1.1 С писмо с изх. № 2255-1/20.05.2016г. до ТД на НАП гр. Пловдив, на основание 

чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отменен), са изискани удостоверения за проверка на заявените от 

дружествата „Мира фууд“ ЕООД и „Фууд Деливъри Експрес” ЕООД данни за наличие на 

задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени, или за 

липса на такива. В отговор, с писмо с вх. № 2255-1/07.06.2016г. от ТД на НАП гр. Пловдив, са 

представени удостоверения с изх. №№ 165331600004704/02.06.2016г. и 

165331600004702/02.06.2016г. за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 10 
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от ДОПК, с които сме уведомени, че участниците „Мира Фууд” ЕООД и „Фууд Деливъри 

Експрес” ЕООД имат задължения. 

1.2. С писмо с изх. № 2284-1/20.05.2016г. до ТД на НАП гр. София, на основание чл. 68, 

ал. 11, т. 1 от ЗОП (отменен), е изискано удостоверение за проверка на заявените от 

дружеството „Ависпал“ ООД данни за наличие на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от ДОПК към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени, или за липса на такива. В отговор, с писмо с вх. № 

2284-1/09.06.2016г. от ТД на НАП гр. София, е представено удостоверение с изх. № 

225331600004682/01.06.2016г., за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 10 

от ДОПК, с което сме уведомени, че участникът „Ависпал” ООД има задължения. 

 

Предвид гореизложеното и поради липсата на категоричност относно 

удостоверените факти, а именно – вида на задълженията, за изясняване на причините за 

несъответствието, съгласно чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а“ от ЗОП (отменен), Комисията 

единодушно реши: 

Участниците „Мира Фууд“ ЕООД, „Фууд Деливъри Експрес” ЕООД и „Ависпал” ООД 

следва да докажат в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол (чрез 

документ, издаден от компетентен орган) липсата на задължения, явяващи се основание за 

отстраняване по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отменен), ако считат и твърдят, че не са 

налице такива. 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП (отменен), Комисията реши да изпрати копие от 

настоящия протокол на участниците „Мира фууд“ ЕООД, „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД и 

„Ависпал“ ООД, като в същия ден го публикува в Профила на купувача. 

 

    10.06.2016г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                     ……/П/………. 

                                                                                 /Мария Карабашева/ 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                     ……../П/………  

                                                                                                 /Мариола Виткина/ 

            

                                 ……./П/…………..    

                                  /Снежана Парушева/ 

   

                             ……../П/………….                   

                        /Яница Юрукова/ 

 

                                                                                                     ……../П/…………     

                                                                                              /Кристина Харискова/ 


