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ПРОТОКОЛ 

по чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал.4 от ЗОП 

от комисията назначена  със Заповед 281 /17.05.2019 год за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на 

бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик по  обособени позиции", 

както следва: Обособена позиция № 1 -  "Мляко, млечни продукти и яйца"; Обособена 

позиция № 2 - "Месо,месни продукти и риба"; Обособена позиция № 3 - " Пресни плодове 

и зеленчуци"; Обособена позиция № 4 -"Пакетирани, консервирани и други хранителни 

продукти“, открита с Решение № 230 от 25.04.2019 г., и обявена в регистъра на 

обществени поръчки на АОП под  № 00287-2019-0001 в състав: 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, 

В изпълнение на Ваша Заповед № 281 /17.05.2019 год за извършване на подбор на 

кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично 

състезание с „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на 

бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик по  обособени позиции и 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП ви представяме настоящият доклад 

относно работата на комисията, както следва: 

1. Състав на комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в 

община Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик; 

3. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в 

община Белоградчик; 

4. Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол” в община 

Белоградчик. 



 

В хода на работа настъпиха някои промени в състава на комисията. На второто публично 

заседание на комисията, което се проведе на 07.06.2019 г. поради отсъствие на редовният 

член на комисията Марияна Маринова Маринова - началник отдел „ФСД” и гл. 

счетоводител в община Белоградчик участие в заседанието взе резервният член – Николай 

Светланов Димитров - гл. експерт „Регионално развитие, планиране и устойчиво 

развитие”. 

2. Участници в процедурата 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 16.05.2019 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 3 (три) оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника, подал оферта 

Вх. № и дата и час на 

подаване 

Обособена позиция 

 

1.  

 

ЕТ „Витан – Ж- Тодорка 

Младенова”, гр. Видин, ул. 

„Миджур” № 2, тел- 094/ 

606 504 

 

 

№ 2338/16.05.2019 г. 

Обособена позиция № 4 – 

„Пакетирани, консервирани 

и други хранителни 

продукти” 

 

 

 

2. 

 

 

„Иванов и Нешев Комерс”, 

гр. Видин, ул. „Яворов” 

УПИ V, кв. 45, тел. 0894 

774 761 

 

 

 

№ 2353/16.05.2019 г. 

Обособена позиция №1 -  

"Мляко, млечни продукти и 

яйца"; Обособена позиция 

№2 - "Месо,месни продукти 

и риба"; Обособена позиция 

№4 -"Пакетирани, 

консервирани и други 

хранителни продукти“ 

 

 

3. 

 

„Данима 69” ЕООД, гр. 

Белоградчик, ул. „Недялко 

Първанов” № 5, тул. 0878 

220899 

 

№ 2360/16.05.2019 г. 

 

Обособена позиция № 2 – 

„Месо, месни продукти и 

риба” 

 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

Видно от регистъра на постъпилите оферти, за Обособена позиция № 3 - " Пресни плодове 

и зеленчуци" няма подадена оферта. 

3. Протоколи от работата на комисията: 

1. За резултата от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане на 

техническите предложения на участниците е изготвен Протокол № 1 от 03.06.2019 г. 

2. За резултата от работата на комисията за разглеждане на ценовите предложения е 

изготвен Протокол № 2 от 07.06.2019 г. 

4. Класиране на участниците 

Обособена позиция № 1 -  "Мляко, млечни продукти и яйца"  



Първо място: Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс”, гр. Видин с предложена обща 

цена в размер на 46 619,78 (четиридесет и шест хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 

седемдесет и осем ст.) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 2 - "Месо,месни продукти и риба" 

Първо място: Участник № 3 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик  с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 62 879,24 (шестдесет и две хиляди 

осемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и четири ст.) лева без ДДС; 

Второ място: Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс”, гр. Видин с предложена обща 

цена в размер на 62 899,84 (шестдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 

осемдесет и четири ст.) лева без ДДС. 

Обособена позиция № 4 -"Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“ 

Първо място: Участник № 1 ЕТ „Витан – Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин с 

предложена обща цена в размер на 86 977,40 (осемдесет и шест хиляди деветстотин 

седемдесет и седем лева и четиридесет ст.) лева без ДДС; 

Второ място: Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс”, гр. Видин с предложена обща 

цена в размер на 87 416,19 (осемдесет и седем хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 

деветнадесет ст.) лева без ДДС. 

5. Предложение за прекратяване на процедурата 

Комисията предлага да бъде прекратена процедурата по Обособена позиция № 3 – 

„Пресни плодове и зеленчуци" на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП - не е подадена 

нито една оферта. 

Мотиви за прекратяване: С Решение № 230/25.04.2019 год. на кмета на община 

Белоградчик е открита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община 

Белоградчик по  обособени позиции", както следва: Обособена позиция №1 -  "Мляко, 

млечни продукти и яйца"; Обособена позиция №2 - "Месо,месни продукти и риба"; 

Обособена позиция №3 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №4 

"Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“. Съгласно обявените условия, 

срокът за подаване на оферти за участие е изтекъл на 16.05.2019 год. В посочения срок не 

е постъпила нито една оферта за участие за Обособена позиция № 3. 

С оглед изложеното настоящата процедура следва да бъде прекратена в частта Обособена 

позиция № 3 – „Пресни плодове и зеленчуци” на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

6. Предложения за отстраняване – няма. 

7. Предложение за сключване на договор 

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен 

класираният на първо място участник за всяка обособена позиция, а именно: 

За Обособена позиция № 1 "Мляко, млечни продукти и яйца"  - „Иванов и Нешев 

Комерс”, гр. Видин; 

За Обособена позиция № 2 - "Месо, месни продукти и риба" - „Данима 69” ЕООД, гр. 

Белоградчик; 

За Обособена позиция № 4 -"Пакетирани, консервирани и други хранителни 

продукти“ - ЕТ „Витан – Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин. 

 

Приложение:  

1. Протокол за предадени оферти; 



2. Списък на присъстващи участници при отваряне на оферти; 

3. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията; 

4. Протокол № 1 от 07.06.2019 г.; 

5. Списък на присъстващи участници при отваряне на ценови оферти; 

5. Протокол № 2 от 07.06.2019 г. 

 

 

Комисия: 

Председател: …(П)………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…(П)……………..                                 2. ……(П)……………………. 

                  (М. Маринова)                                            (Ан. Кирилова) 

 

3……(П)…………………….                                    4. …(П)…………………….. 

     (М. Иванова)                                                           (Ж. Николова) 

 

5. ……(П)……………………. 

   (Николай Димитров) 

 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

 

 

 


