
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнител 

 

№ 2905 

град Враца, 13.08.2018 година 

 

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

и отразени резултати в Доклад от 10.08.2018 година на комисия назначена със Заповед 

№ 1033/08.06.2018 година, на Кмета на община Враца, за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП 

„Социални дейности”, детски и социални  заведения на територията на  община 

Враца по пет обособени позиции“, открита с Решение № 1479/30.04.2018 година, 

публикувана в РОП на 02.05.2018 година с уникален номер: 00814-2018-0013 и 

публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2018/S 084-

189451 и Решение № 1583 от 14.05.2018 година за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация, публикувана в профила на купувача - 

http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=671, с прогнозна стойност в размер на 

1 830 000,00 (един милион осемстотин и тридесет хиляди лева и нула стотинки) без 

включен ДДС, разпределен по обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – с прогнозна стойност в размер на 550 000,00 лева (петстотин и 

петдесет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – с 

прогнозна стойност в размер на 420 000,00 лева (четиристотин и двадесет хиляди 

лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“ – с прогнозна стойност в размер на 210 000,00 лева (двеста и десет хиляди 

лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

 Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – с прогнозна стойност в размер на 400 000,00 лева 

(четиристотин хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ – с прогнозна стойност в размер на 250 000,00 лева (двеста и 

петдесет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС. 

 

М О Т И В И: 

Предвид извършването на подбор на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите в открита процедура, които са ми представени с 

горепосоченият доклад по реда на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, от комисия назначена със 

Заповед № 1033/08.06.2018 година, на Кмета на община Враца, за провеждане на 

открита процедура, извършени по съответните икономически и технически критерии и 

получено класиране съответствие с критерий „оптимално съотношение 

качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=671


  

О Б Я В Я В А М: 

Класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на 

ОП „Социални дейности”, детски и социални  заведения на територията на  

община Враца по пет обособени позиции“, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ПТИЦИ, ПТИЧИ ПРОДУКТИ И РИБА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца 

 

І-во място 

 

2. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

СД „ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана 

 

І-во място 

 

2. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ПРЕСНИ, ПРЕРАБОТЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

І-во място 

 

2. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

І-во място 



 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

2. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

IІ-ро място 

 

 

О Т С Т Р А Н Е Н И  У Ч А С Т Н И Ц И: 

 

1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево по Обособена позиция № 2 – „Мляко, 

млечни продукти и яйца“ и по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, 

подправки и безалкохолни напитки“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП. 

Фактическо основание: При оценяването на ценовите предложения комисията 

констатира, че предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на 

договора и който подлежи на оценяване, определен от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. 

Севлиево е с повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите 

участници по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ и по 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 

напитки“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1994(1) от 18.06.2018 година от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-1994(3) от 25.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ и на Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“, със следните 

МОТИВИ: 
 Обосновка на участника: Участникът се позовава, че дружеството е доставчик 

на с повече от десет години опит в изпълнението на обществени поръчки за доставка на 

основни групи хранителни стоки. Позовава се на опита на дружеството в изпълнението 

на обществени поръчки за големи корпоративни клиенти и възложители по ЗОП. 

участникът посочва, че дружеството работи с производители на мляко и млечни 

продукти, на яйца, на пакетирани храни и безалкохолни напитки с които има сключени 

договори и ползва благоприятни цени, поради големия стокооборот, като предплаща на 

своите доставчици определени количества напред. След което се позовава на отлични 

резултати в оптимизиране на транспорта, като прави планирания и графици на 

доставките. Посочва, че дружеството реализира по-голям обем от стоки с по-нисък 

процент печалба. Посочва, че дружеството е обезпечено с професионални кадри, които 

са дългогодишни служители с опит.   

Мотиви на комисията: Това само по себе си представлява обща информация, 

касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето на подобна информация е с 

информативен характер и създава обща визия за участника, но тази информация не 

обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не представлява конкретика за 



формиране на предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали те са достатъчни за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка по двете обособени позиции за 

които участникът е заявил участие.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 2 и обособена позиция № 5, и какъв е размерът на 

възнаграждението им, какъв е размерът на транспортните разходи и т. н.  

Твърденията на участника, че служителите имат опит, при изпълнението на 

сходни дейности не са подкрепени с никакви доказателствени документи, които да 

подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение последно от 

ЗОП, че действително служителите имат този опит.  

  По отношение на предложеният по-нисък процент печалба от участника, то не 

става ясно какъв е неговият размер, за да се приема, че действително същият 

минимизира разходите. Комисията не може да кредитира посоченото от участника като  

обективно обстоятелство, което да обуславя предложените проценти отстъпка, тъй като 

не става ясно какъв е размерът на предложеният по-нисък процент печалба.  

  Всички изложени от участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви 

доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, съгласно 

чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и доказателства 

свързани с благоприятни условия и икономичност при формиране на цената. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства. 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“ и по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.  

 

2. „БОХЕМИС” ООД, гр. София по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни 

продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 2 – „Мляко, 

млечни продукти и яйца“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП. 

Фактическо основание: При оценяването на ценовите предложения комисията 

констатира, че предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на 

договора и който подлежи на оценяване, определен от „БОХЕМИС” ООД, гр. София 

е с повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите участници 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1999(1) от 18.06.2018 година от „БОХЕМИС” ООД, гр. София подробна писмена 



обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-1999(2) от 22.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и на Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, със следните МОТИВИ: 

 Обосновка на участника: Участникът посочва, че дружеството е 

специализирано в доставката на хранителни продукти на различни институции. 

Участникът посочва, че е разработил и внедрил в работата си различни програми и 

технически решения. Голяма част от продуктите са с голям срок на годност, което 

позволява закупуването и поддържането в големи складови наличности. При 

закупуването на стоките, участникът използва финансови инструменти. След което 

посочва, че дружеството разполага с голям финансов ресурс, като политика на фирмата 

е да прави авансови предплащания, като прилага ксерокопия на фактури от доставчици 

на хранителни продукти.  

 След което, участникът, посочва, че дружеството извършва доставка във 

врачанския регион и по този начин не утежнява цената на стоките с допълнителна 

надценка при транспорта, която е сведена до минимум. Посочва, че дружеството 

разполага с обучен персонал, като всички служители са преминали обучение по 

вътрешен одит. На следващо място участникът посочва, че има сключени договори с 

големи филми и производители за доставяните от него хранителни продукти.  

Мотиви на комисията: Описанието на дружеството само по себе си 

представлява обща информация, касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето 

на подобна информация е с информативен характер и създава обща визия за участника, 

но тази информация не обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не 

представлява конкретика за формиране на предложените проценти отстъпка от цената 

на едро (определена в бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за 

заплащане през целият период на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали те са достатъчни за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка по двете обособени позиции за 

които участникът е заявил участие.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, и какъв е размерът на 

възнаграждението им, какъв е размерът на транспортните разходи и т. н.  

  Участникът е посочил, че разходите за транспорт се свеждат до минимум, тъй 

като ще бъдат финансирани от други доставки в региона. Това е несигурно 

обстоятелство, тъй като е възможно да не постъпят финансови средства от другите 

договори, което от своя страна ще доведе до възпрепятстване изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, а от там ще възпрепятства и изпълнението на 

договора за доставка на хранителните продукти касаещи обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2, които са основни. 

  Във връзка с горните констатации комисията счита, че посочените в обосновката 

обстоятелства не обосновават наличие на обективни фактори, свързани с хипотезите 



визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, които да обуславят предложената от участника по-

благоприятна цена. 

Участникът единствено е представил ксерокопия на фактури от доставчици на 

хранителни продукти, които не са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и 

свеж печат на дружеството. Представянето на ксерокопия на фактури от доставчици на 

хранителни продукти само по себе си не представлява обективни обстоятелства по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-благоприятна цена, а единствено представлява  

сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник.   

  В писмената си обосновка участникът посочва, че дружеството разполага с 

обучен персонал, като всички служители са преминали обучение по вътрешен одит. 

  Изискването за сертифициране по Стандарт БДС EN ISO 22000:2005 - Система 

за управление на безопасността на храните или еквивалентен, за дейности с обхват 

доставка на хранителни продукти е критерии за подбор на който отговарят всички 

участници. Посочените от участника обстоятелства не следва да се припокриват с 

критериите за подбор. 

  Изложени от участника обстоятелства, с изключение на представените 

ксерокопия на фактури от доставчици на хранителни продукти, които не са заверени с 

гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и свеж печат на дружеството, не са подкрепени с 

никакви доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, 

съгласно чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и 

доказателства свързани с благоприятни условия и икономичност при формиране на 

цената. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства. 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване „БОХЕМИС” ООД, гр. София по Обособена позиция № 1 – „Месо, 

месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.  

 

3. ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца по Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП. 

Фактическо основание: При оценяването на ценовите предложения комисията 

констатира, че предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на 

договора и който подлежи на оценяване, определен от ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-

ЦВЕТОГОР”, гр. Враца е с повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност 

на останалите участници по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и 

сладкарски изделия“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 7000-

190(1) от 18.06.2018 година от ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 7000-190(2) от 22.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 



(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, със следните МОТИВИ: 

 Обосновка на участника: Участникът посочва, че при образуването на 

предложената от нас цена сме взели предвид задължението ни свързано с опазване на 

околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

Приложение № 10 на ЗОП.  

 На следващо място участникът посочва, че дружеството е динамично развиващо 

се, което се е специализирало в производство и търговия на стоки. Дружеството 

извършва доставки на хранителни продукти на различни институции. Посочва, че 

дружеството разполага със собствена производствена база и оборудване. Близостта на 

базата до обектите на Община Враца дава възможност на дружеството да минимизира 

разходите за транспорт. След което посочва, че дружеството разполага с голям 

финансов ресурс и ликвидни средства и спазва сериозна финансова дисциплина.  

 Посочва, че управителят на дружеството разполага със собствена  земи, на които 

се отглежда пшеница, което намалява производствената стойност. Посочва, че 

дружеството има трайни отношения с контрагенти и високи търговски отстъпки. И 

накрая в писмената си обосновка участникът е направил калкулация/разчет на за 

начина на образуване на предлаганата цена. 

  Мотиви на комисията: Участникът посочва, че ще спазва изискванията на чл. 

115 от ЗОП относно всички приложими правила свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право.   

  Тези обстоятелства всички участници са декларирали в офертите си, което не 

може да бъде квалифицирано като преимущество на участника, тъй като спазването на 

действащото законодателство е императивно задължение за всички участници, което не 

може да бъде квалифицирано като преимущество на участника и комисията счита, че 

посоченото не е обективно обстоятелство. 

Описанието на дружеството само по себе си представлява обща информация, 

касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето на подобна информация е с 

информативен характер и създава обща визия за участника, но тази информация не 

обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не представлява конкретика за 

формиране на предложеният процент отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложеният процент отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали той е достатъчен за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 3, и какъв е размерът на възнаграждението им, точно какъв е 

размерът на транспортните разходи и т. н., само е посочил, че ще минимизира 

транспортните разходи, тъй като базата му е в близост до обектите на възложителя в 

което комисията не намира конкретни данни.  

  Във връзка с горните констатации комисията счита, че посочените в обосновката 

обстоятелства не обосновават наличие на обективни фактори, свързани с хипотезите 

визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, които да обуславят предложеният от участника по-

благоприятен процент на отстъпка. 



 Направената от участника калкулация/разчет на видовете разходи сама по себе 

си не представлява обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-

благоприятния предложен процент отстъпка, а единствено представлява аритметичен 

сбор на проценти, които са декларативни и приети от самия участник, без всички да са 

еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за формиране на 

предложеният от участника процент отстъпка, не е посочено как е достигнато до него и 

дали той е достатъчен за обезпечаването на успешното изпълнение на обществената 

поръчка.   

Всички изложени от участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви 

доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, съгласно 

чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и доказателства свързани с 

благоприятни условия и икономичност при формиране на процента отстъпка. 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца по Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, на основание чл. 107, т. 

3 от ЗОП.  

 

4. „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София по Обособена позиция № 2 – „Мляко, 

млечни продукти и яйца“.  

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“. 

 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 

В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 



възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

5. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

5. „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София по Обособена позиция № 3 – „Хляб, 

хлебни, тестени и сладкарски изделия“.  

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“. 

 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 



В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 

възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

6. Опис на представените документи. 

7. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

8. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

9. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

10. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

6. „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“. 



 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 

В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 

възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

11. Опис на представените документи. 

12. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

13. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

14. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

15. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

7.  „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 



тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 



поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние 

да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 



  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 



за наличие на основания за отстраняване. 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 



действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

 Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

8. „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София по Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 



 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 



чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние 

да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 



 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 



свързано със съответното обстоятелство. 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 



 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 



за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

 Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

9. „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София по Обособена позиция № 2 – „Мляко, 

млечни продукти и яйца“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 



по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 



 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние 

да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 



   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 



правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 



ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

 Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

10. „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София за отстраняване, по Обособена 

позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

МОТИВИ: 
Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 



участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 



обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние 

да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 



надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 



вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 



a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

  

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП следните участници не са класирани: 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“. 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, по Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

За изпълнители на обществената поръчка участниците класирани на първо място 

по всяка една обособена позиция, а именно:  

 

1. За Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца. 

 



2. За Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – СД 

„ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана. 

 

3. За Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. 

 

4. За Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението да се изпрати в един и същи ден на 

участниците и да се публикува в профила на купувача. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 

десет дневен срок. 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията с административен адрес: град София 1000, бул. „Витоша“ № 18 и 

интернет адрес: www.cpc.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ПЕТЯ ЯНЕВА ДОЛАПЧИЕВА  

Зам. -кмет на община Враца 

За Кмет на Община Враца  

Съгласно Заповед № 1351  

от 27.07.2018 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

http://www.cpc.bg/

