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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 342 /10.06.2019 г. 

 

Подписаният по-долу инж. Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол  от 

07.06.2019 г., и Доклад от 07.06.2019 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед 

№ 281 /17.05.2019 година на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за 

класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез 

публично състезание 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“, открита с Решение № 230 от 25.04.2019 г. и 

обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2019-0001 

 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена” в 

следния ред:  

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. 

 

 

 

 



 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 1 - "Мляко, млечни продукти и яйца": 

 

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; 

2. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

обособена позиция № 2 - "Месо,месни продукти и риба": 

 

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; 

 

3. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник по 

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

№ 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. 

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

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 за участие в процедурата. 

 

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 – „Пресни плодове и 

зеленчуци”. 

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. 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  https://belogradchik.bg/?p=19447. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 б. “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

инж. Борис Николов (ПП) 

Кмет на Община Белоградчик 
 

Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

(Налице са положени подпиис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

https://belogradchik.bg/?p=19447

