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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

 

I. Днес, 30.11.2015г. 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-09-75/30.11.2015г. на Председателя на Агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и 

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

запаси” – резервен член на мястото на Мария Карабашева – старши 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 - 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 отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на зеленчукови 

консерви” по обособени позиции, открита с Решение № 4781/02.11.2015г. на Председателя на 

Агенцията.  

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

На заседанието присъстваха г-жа Лилия Емилова Пенчева и г-н Антон Ангелов 

Мутафчиев – представители на участника „Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД с приложени 

пълномощни. Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания, поради което поръчката е обявена и предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по всяка от обособените 

позиции и разглеждането на подадените оферти е съобразено с разпоредбите на чл. 16г от ЗОП. 

  

В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) оферти: 

1. Оферта с вх. № 5831/27.11.2015г. от „Мира фууд“ ЕООД в 13:10 ч.;  

2. Оферта с вх. № 5832/27.11.2015г. от „Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД в 13:12 ч.; 

3. Оферта с вх. № 5833/27.11.2015г. от „Ависпал“ ООД в 13:23 ч.; 

 

За регистрираните оферти е съставен списък, съгласно чл. 36, ал. 2 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни 

запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014г. 

 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 5831/27.11.2015г. от „Мира фууд“ ЕООД:  
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, с което е изпълнил 

изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Дружеството е представило оферта и за двете обособени 

позиции, която съдържа по три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 

следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, за всяка една обособена 
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позиция, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т. 4 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в обществената поръчка.  

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията подписаха плик № 3 с 

надпис „Предлагана цена” за всяка обособена позиция, като Комисията предложи на 

присъстващите представители на „Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД да подпишат плик № 3, но 

същите отказаха. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 за всяка обособена позиция и 

трима от членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в тях, като 

представителите на „Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД отказаха да подпишат съдържащите се в 

пликовете документи.  

Председателят на комисията отвори плик № 1 за всяка обособена позиция, оповести 

документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

2. Оферта с вх. № 5832/27.11.2015г. от  „Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД: 

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, с което е изпълнил 

изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Дружеството е представило оферта и за двете обособени 

позиции, която съдържа по три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 

следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, за всяка една обособена 

позиция, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т. 4 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в обществената поръчка.  

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията подписаха плик № 3 с 

надпис „Предлагана цена” за всяка обособена позиция.  

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 за всяка обособена позиция и 

трима от членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в тях.  

Председателят на комисията отвори плик № 1 за всяка обособена позиция, оповести 

документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, като установи, че „Документ, удостоверяващ внесена по сметка на 

Възложителя гаранция за участие под формата на парична сума – заверено копие“, описан в т. 4 

от списъците, не присъства в представените документи. 

 

3. Оферта с вх. № 5833/27.11.2015г. от „Ависпал“ ООД: 

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, с което е изпълнил 

изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Дружеството е представило оферта и за двете обособени 

позиции, която съдържа по три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 

следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, за всяка една обособена 

позиция, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т. 4 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в обществената поръчка.  

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията подписаха плик № 3 с 

надпис „Предлагана цена” за всяка обособена позиция. Г-жа Лилия Пенева пожела също да 

разпише плик № 3 за всяка обособена позиция на участника.  

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 за всяка обособена позиция и 

трима от членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в тях, като същите бяха 

разписани и от г-жа Лилия Пенева. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 за всяка обособена позиция, оповести 

документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по 

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като установи следното: 

 

1. Оферта с вх. № 5831/27.11.2015г. от „Мира фууд“ ЕООД:  
Комисията премина към разглеждане по същество на документите в Плик № 1 и 

констатира следното: 
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1.1 Дружеството е представило два броя декларации по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП.  

А) В т. 1 от декларациите, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 1, т. 1.3. от Приложение № 1 

от утвърдената документация за участие, участникът е декларирал вписването на дружеството в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията на хората с увреждания, под № 257/26.02.2015г., поради което офертата му подлежи на 

разглеждане съгласно разпоредбите на чл. 16г от ЗОП; 

Б) В т. 2 от същите е посочено, съобразно чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, че дружеството „ще 

изпълни 80 на сто предмета на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 1 със собствен 

ресурс“, като това обстоятелство не е декларирано за обособена позиция № 2 – консерви леща. 
 

1.2. Участникът не е представил, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 8 от Приложение № 1 

от утвърдената документация за участие, попълнена оферта по образец – Приложение № 6 от 

документацията, за обособените позиции, за които участва; 

 

1.3. Съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 5 от Приложение № 1 от утвърдената 

документация за участие, като доказателство за извършена доставка с предмет сходен или 

еднакъв на поръчката, е представено удостоверение от „Ф-ЕСТЕЙТ“ ЕООД. Удостоверението е 

издадено в полза на „Мира фууд“ ЕООД, но в текста му присъства препоръка като коректен 

партньор и за друго дружество, поради което Комисията счита, че е допусната грешка в 

същото, която следва да бъде отстранена. 

 

1.4. Съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 1.4 от Приложение № 1 от утвърдената 

документация за участие – „Когато участникът по чл. 16г от ЗОП е посочил в офертата си, че 

ще ползва подизпълнители и/или ресурсите на трети лица, те също представят декларация 

(свободен текст), че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 

регистър. В декларацията се отбелязва и под какъв номер е вписан в регистъра или информация 

относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. 

Когато е декларирал, че ще ползва ресурсите на трети лица, участникът представя и 

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите им.“ 

В тази връзка, на основание чл. 51а, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът „Мира фууд“ 

ЕООД, позовавайки се на ползването на ресурсите на трети лица,  е доказал съответствието си с 

изискванията, заложени от Възложителя, както следва:  

Съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 2 от Приложение № 1 от утвърдената документация за 

участие, в случай че участникът не е производител на стоките – предмет на обществената 

поръчка, следва да представи оторизационно писмо, с което доказва правото си да предлага 

стоки на производителя. В изпълнение на изискването на Възложителя, участникът „Мира 

фууд“ ЕООД е представил оторизационно писмо от „ФИЛИКОН-97“ АД, което по същество 

представлява доказателство, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 

ресурсите на дружеството. 

Съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 5.2. и т. 5.3. от Приложение № 1 от утвърдената 

документация за участие, участникът е представил декларация, с която декларира, че 

притежава разработена и внедрена HACCP система за управление на безопасността на храните, 

за което е приложено Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на 

храни, с което се удостоверява, че ще използва ресурс на трето лице – нает склад, регистриран 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗХ с въведени добри практики за производство и търговия с храни 

и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие 

с принципите на HACCP, като цялостното внедряване на системата е неприложимо, както и 

система за управление на безопасността на храните.  

Според разпоредбата на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП и Раздел I, б. Б от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие, кандидатът или участникът, който е специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по 

ал. 1 или за обособена позиция по ал. 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния 

предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно 

изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите 
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на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ал. 7. 

Предвид изложеното в настоящата точка и точка 1.1, Комисията констатира, че има 

неясноти и разминавания относно декларираните обстоятелства от „Мира фууд“ ЕООД и 

представените документи, като на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 11, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията 

единодушно реши, че е необходимо да бъде изискано следното: 

 

1. В случай че при деклариране на обстоятелствата по чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, касаещи 

Обособена позиция № 1 е допусната грешка и участникът „Мира фууд“ ЕООД не може да 

изпълни самостоятелно предмета й в посочения обем – 80 на сто, третите лица, на чийто 

ресурси се позовава участникът, също трябва да бъдат специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, за което следва да се представи информация  за номерата, 

под които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно 

регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, както и 

доказателство, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите им 

(оторизационни писма, дистрибуторски договори и други); 

2. В случай че участникът не може да изпълни самостоятелно предмета на поръчката по 

Обособена позиция № 2 в посочения обем – 80 на сто, третите лица, на чийто ресурси се 

позовава участникът, също трябва да бъдат специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания, за което следва да се представи информация  за номерата, под които са 

вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 

еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, както и доказателство, че 

при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите им (оторизационни писма, 

дистрибуторски договори и други); 

3. В случай че участникът може да изпълни самостоятелно предмета на поръчката по 

двете обособени позиции в обем минимум 80 на сто, да предостави на Комисията подробна 

информация, от която да е видно какви са капацитетните възможности на дружеството. 

 

Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи посочените по-горе 

липсващи документи и документите, в които е допусната техническа и/или фактическа 

грешка, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването му. 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията взе решение да изпрати копие от 

настоящия протокол на участниците „Мира фууд“ ЕООД, „Ес енд Ди Корпорейшън“ 

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

 

    30.11.2015г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                      /П/ 

                                                                                 /Веселин Вангелов/ 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                      /П/ 

                                                                                                 /Мариола Виткина/ 

            

            /П/   
                                   /Снежана Парушева/ 

   

        /П/ 

                        /Яница Юрукова/ 

 

                                                                                                         /П/ 

                                                                                              /Кристина Харискова/ 


