
1 
 

                                     ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 

                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          

                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи 

 и техническите предложения 

 

На 14.07.2020 г. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № 540 /25.06.2020 год. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на открита процедура 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 -  

„Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 - "Месо, месни продукти и риба"; Обособена 

позиция № 3 - "Мляко, млечни продукти и яйца"; Обособена позиция № 4 - " Пресни плодове и 

зеленчуци"; Обособена позиция № 5 -"Пакетирани, консервирани и други хранителни 

продукти“, открита с Решение № 479 от 19.05.2020 г., се събра в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

поръчки“; 

2. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

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 

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците в процедурата за обществена поръчка. Протокол № 1 е изпратен и получен от 

всички участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни 

документи от участник „Диавена Трейд” АД, гр. Шумен, ул. Индустриална №23А,  с Вх.№ 

3174-2/13.07.2020. 

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за 

подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията установи 

следното: 

 Участник  „Диавена Трейд” АД, гр. Шумен, подал оферти за обособена позиция № 2 и 

Обособена позиция № 5 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения 

срок и пристъпи към прегледа им. Комисията констатира, че участникът е представил нов 

цифрово подписан електронен ЕЕДОП и при прегледа му установи че електронният ЕЕДОП е 
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подписан от Иванчо Йорданов Железчев в качеството му на Изпълнителен директор на 

дружеството. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството 

се управлява от съвет на директорите – Иванчо Йорданов Железчев, Даниела Николаева 

Железчева и Красимир Методиев Петров.  

Съгласно чл. 67 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията 

за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП ЕЕДОП се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. ЕЕДОП следва бъде 

цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, който да идентифицира лицето, 

което е оправомощено да направи волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП. Това 

правило е валидно и за електронния ЕЕДОП, който следва да се разглежда като електронен 

документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги (ЗЕДЕУУ) и да бъде подписан с електронен подпис. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от 

ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при акционерно дружество са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 

242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

Представеният от участника  „Диавена Трейд” АД, гр. Шумен ЕЕДОП не е подписан с 

квалифициран електронен подпис от лицата, които представляват участника и неговите 

управителни и надзорни органи , съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП. 

На основание чл.107 т. 5, от ЗОП, комисията предлага Участник „Диавена Трейд” АД, гр. 

Шумен, подал оферта за обособена позиция № 2 обособена позиция № 5  да бъде отстранен от 

участие в процедурата, тъй като същият е подал оферта, която не отговаря на условията за 

представяне. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

Констатациите на комисията са както следва: 

Участник № 1 ЕТ „Витан – Ж- Тодорка Младенова”, подал оферта за Обособена позиция 

№ 5 - „Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти”: 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено по 

Образец № 3 от документацията за участие в съответствие с Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя.  

Комисията установи, че представената оферта отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и допуска участника до отваряне на ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

Участник № 2 „ЕТ „Здравец 2000 – Даниел Ангелов”, подал оферта за Обособена позиция 

№ 1 - "Хляб и хлебни изделия": 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено по 

Образец № 3 от документацията за участие в съответствие с Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя.  

Комисията установи, че представената оферта отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и допуска участника до отваряне на ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката. 
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Участник № 3 „Данима 69” ЕООД, подал оферта за Обособена позиция № 2 - „Месо, месни 

продукти и риба”: 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено по 

Образец № 3 от документацията за участие в съответствие с Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя.  

Комисията установи, че представената оферта отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и допуска участника до отваряне на ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

Участник № 6 „Заря- 2000” ЕАД, подал оферта за Обособена позиция № 1 - "Хляб и хлебни 

изделия": 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено по 

Образец № 3 от документацията за участие в съответствие с Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя.  

Комисията установи, че представената оферта отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и допуска участника до отваряне на ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

С това заседанието на Комисията приключи. 

Комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

17.07.2020 г. в 13.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, 

етаж 2. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  14.07.2020 г. в 16:00 

часа. 

Комисия:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(П)……………….. 

                                (Р. Длъгнекова) 

ЧЛЕНОВЕ: 

…………(П)……………………………………  Анелия Емилова Кирилова  

…………(П)…………………………………… Ангелина Иванова Георгиева 

…………(П)……………………………………..Милена Артинова Иванова  

…………(П)……………………………………..Жанета Николова Николова 

 

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

обществените поръчки (ЗОП) 

 


