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П Р О Т О К О Л №  1  

 
С КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1 ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

“Доставка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на 

общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, и Общинско предприятие 

«Обществено хранене» на територията на Община Две могили”, ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 

433 ОТ 13.04.2016година на Кмета на Община Две могили 

 
 Днес, 13.05.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със заповед 
№ 546/13.05.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и оценяване 
на оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на храни и хранителни продукти по 

обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски 

градини, и Общинско предприятие «Обществено хранене» на територията на Община Две могили” 

в състав: 
 

Председател: Красимира Русинова  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Кадрие Ахмедова  - готвач при ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 
Резервни членове : Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет” 
                                   Албена Томова- Директор ОП „ОХ”   

             
 Госпожа Русинова откри заседанието на комисията в 09.00 часа и извърши проверка на 
членовете й. Председателят установи, че комисията е в пълен състав и пристъпи към попълване 
на декларация по чл. 35 ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и 
разглеждане на постъпилите оферти. 

На заседанието на комисията присъства представител на фирма  НОЙМА 2003 ЕООД,  
гр. Русе, „БОРОИМПЕКС” АД , гр. Борово и на ЕТ „АСИ-М-РУЖДИ АХМЕДОВ” село 
Ботров, на които ще бъде предложено да  подпишат съответно пликове с  „Предлагана цена” и 
„Предложение за изпълнение на поръчката” на друга фирма съгласно разпоредбите на чл. 68 ал. 
4 от Закона за обществените поръчки.  
 На комисията бе представен списък с подадените оферти. Комисията констатира, че са 
постъпили четири оферти и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното регистриране: 
 

Оферта №4   НОЙМА 2003 ЕООД  гр. Русе с вх.№2349/ 12.05.2016г., регистрирана в 
14:07часа.  

Участникът е представил попълнено и подпечатано Предложение за изпълнение на 
поръчката (Образец 8) за:  

ОП 7 „Плодове и зеленчуци” и  
ОП 10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания”,   

 
В него са поставени отделни, запечатани, непрозрачни плика с надпис, съответно 

„Документи за подбор” – 2 брой, „Предложение за изпълнение на поръчката” -2 броя, 
„Предлагана цена” – 2 броя. На основание чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията, 
подписаха плик №3 с надпис „Предлагана Цена” и предложиха на присъстващите 
представители да подпишат пликовете с предлагана  цена. Пликовете с предлагана цена бяха 



подписани от  упълномощения представител на„БОРОИМПЕКС” АД и ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ 
АХМЕДОВ”.  Комисията пристъпи към отваряне на пликове №2 са надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията на основание чл. 68 ал. 5 от ЗОП  
подписват всички документи съдържащи се в него. Председателят на комисията покани 
присъстващите представители да подпишат и документите съдържащи се в пликовете  с надпис 
«Предложение за изпълнение на поръчката». Документите, съдържащи се в пликовете с 
«Предложение за изпълнение на поръчката» бяха подписани от упълномощения представител 
наБ„БОРОИМПЕКС” АД и ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ”, след  което комисията 
пристъпи към отваряне на плик №1 с надпис „Документи за подбор” и оповести документите, 
които той съдържа, като се съпоставиха с представения списък на документи, съдържащи се в 
офертата по чл. 56 ал. 1 т. 14 от ЗОП.  
При прегледа на документити, представени от участника, комисията констатира, че участникът 
е подал Декларация по чл. 16г, ал. 10 от ЗОП за специализирано предприятие или кооперации на 
хора с увреждания, което е вписано под номер 412 от  25.08.2015г. . 
 Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП когато в процедурата участват едно или повече 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 
16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на 
изискванията на Възложителя, офертите на  останалите участници не се разглеждат и 

оценяват. 

Комисията прегледа всички документи на участника, поставени в Плик № 1 и не 
констатира липсващи документи, удостоверяващи несъответствие с критериите за подбор, 
както и други несъответствия с условия на процедурата.  

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №1 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник "НОЙМА 2003" 
ЕООД. 

 

Оферта № 2  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец с вх.№2350/ 
12.05.2015г., регистрирана в 15:21 часа. Участникът в подал оферта за следните 
обособени позиции:,  

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси” 

4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина” 
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 

10. Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” 
 

В него са поставени отделни, запечатани, непрозрачни плика с надпис, съответно 
„Документи за подбор” – 9 броя, „Предложение за изпълнение на поръчката” -9 броя, 
„Предлагана цена” – 9 броя. На основание чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията, 
подписаха плик №3 с надпис „Предлагана Цена” и предложиха на присъстващите 
представители да подпишат пликовете с предлагана  цена. Приловете с предлагана цена бяха 
подписани от управителя на  НОЙМА 2003 ЕООД, ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ” и 
упълномощения представител на„БОРОИМПЕКС” АД.  Комисията пристъпи към отваряне на 
пликове №2 са надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията 



на основание чл. 68 ал. 5 от ЗОП  подписват всички документи съдържащи се в него. 
Председателят на комисията покани присъстващите представители да подпишат и документите 
съдържащи се в пликовете  с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката». Документите, 
съдържащи се в пликовете с «Предложение за изпълнение на поръчката» бяха подписани от 
управителя на  НОЙМА 2003 ЕООД и упълномощения представител на„БОРОИМПЕКС” АД, 
след  което комисията пристъпи към отваряне на плик №1 с надпис „Документи за подбор” и 
оповести документите, които той съдържа, като се съпоставиха с представения списък на 
документи, съдържащи се в офертата по чл. 56 ал. 1 т. 14 от ЗОП.  
Относно констатациите по Плик №1 на участника ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” гр. 
Лясковец: 
При детайлно разглеждане на документите съдържащи се в плик №1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя на участник № 3 ЕТ „Сара Виктория – Мария 
Николова” гр. Лясковец представил оферта с вх. № 1897/05.05.2015г.,  комисията констатира 
следното: 
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл.30 от Закона за 
интеграция на хора с увреждания, поради което Възложителят на основание чл. 16 г, ал. 1 
от ЗОП е обявил в обявлението и документацията за участие, че тя е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
Комисията, при извършения преглед на документите, поставени в плик № 1 “Документи за 
подбор” констатира, че участникът не е вписан в  Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания. Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП когато в процедурата участват 
едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които 
са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на  останалите участници не се 
разглеждат и оценяват. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №2 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник ЕТ „Сара 
Виктория – Мария Николова” гр. Лясковец  

 

 

Оферта №3  БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово с вх.№2358/ 12.05.2016г., регистрирана в 
16:34  часа. Участникът в подал оферта за следните обособени позиции:,  

2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 
3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси” 

4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” 
5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 
6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина” 
7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” 
8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 

10. Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” 
 

 
В него са поставени отделни, запечатани, непрозрачни плика с надпис, съответно 

„Документи за подбор” – 9  брой, „Предложение за изпълнение на поръчката” -9 броя, 
„Предлагана цена” – 9 броя. На основание чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията, 



подписаха плик №3 с надпис „Предлагана Цена” и предложиха на присъстващите 
представители да подпишат пликовете с предлагана  цена. Приковете с предлагана цена бяха 
подписани от управителя на  НОЙМА 2003 ЕООД и ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ’.  
Комисията пристъпи към отваряне на пликове №2 са надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката”. Трима членове на комисията на основание чл. 68 ал. 5 от ЗОП  подписват всички 
документи съдържащи се в него. Председателят на комисията покани присъстващите 
представители да подпишат и документите съдържащи се в пликовете  с надпис «Предложение 
за изпълнение на поръчката». Документите, съдържащи се в пликовете с «Предложение за 
изпълнение на поръчката» бяха подписани от управителя на  НОЙМА 2003 ЕООД и ЕТ „АСИ – 
М – РУЖДИ АХМЕДОВ’. След , което комисията пристъпи към отваряне на плик №1 с надпис 
„Документи за подбор” и оповести документите, които той съдържа, като се съпоставиха с 
представения списък на документи, съдържащи се в офертата по чл. 56 ал. 1 т. 14  от ЗОП.  
Относно констатациите по Плик №1 на участника БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово: 
При детайлно разглеждане на документите съдържащи се в плик №1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя на участник № 2 БОРОИМПЕКС АД  
гр. Борово, представил оферта с вх. №2358/12.05.2016г.,  комисията констатира следното: 
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл.30 от Закона за 
интеграция на хора с увреждания, поради което Възложителят на основание чл. 16 г, ал. 1 
от ЗОП е обявил в обявлението и документацията за участие, че тя е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
Комисията, при извършения преглед на документите, поставени в плик № 1 “Документи за 
подбор” констатира, че участникът не е вписан в  Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания. Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП когато в процедурата участват 
едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които 
са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица 
отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на  останалите участници не се 
разглеждат и оценяват. 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

       Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник 
БОРОИМПЕКС АД  гр. Борово.  

 
Оферта №4    ЕТ „Аси – М- Ружди Ахмедов”  село Ботров с вх.№2359/ 12.05.2015г., 
регистрирана в 16:49 часа. Участникът в подал оферта за обособена позиция : 
ОП 1 ”Хляб и закуски” 

 
В него са поставени отделни, запечатани, непрозрачни плика с надпис, съответно 

„Документи за подбор” – 1 брой, „Предложение за изпълнение на поръчката” -1 броя, 
„Предлагана цена” – 1 броя. На основание чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията, 
подписаха плик №3 с надпис „Предлагана Цена” и предложиха на присъстващите 
представители да подпишат пликовете с предлагана  цена. Приловете с предлагана цена бяха 
подписани от управителя на  НОЙМА 2003 ЕООД и упълномощения представител 
на„БОРОИМПЕКС” АД.  Комисията пристъпи към отваряне на пликове №2 са надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията на основание чл. 68 
ал. 5 от ЗОП  подписват всички документи съдържащи се в него. Председателят на комисията 
покани присъстващите представители да подпишат и документите съдържащи се в пликовете  с 
надпис «Предложение за изпълнение на поръчката». Документите, съдържащи се в пликовете с 
«Предложение за изпълнение на поръчката» бяха подписани от управителя на  НОЙМА 2003 
ЕООД и упълномощения представител на„БОРОИМПЕКС” АД, след , което комисията 



пристъпи към отваряне на плик №1 с надпис „Документи за подбор” и оповести документите, 
които той съдържа, като се съпоставиха с представения списък на документи, съдържащи се в 
офертата по чл. 56 ал. 1 т. 14 от ЗОП.  
Относно констатациите по Плик №1 на участника ЕТ „Аси – М- Ружди Ахмедов”  село Ботров: 
При детайлно разглеждане на документите съдържащи се в плик №1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя на участник № 5 ЕТ „Аси – М- Ружди 
Ахмедов”  село Ботров, представил оферта с вх. № 1910/05.05.2015г.,  комисията 
констатира следното: 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 

       Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник ЕТ „Аси – М- 
Ружди Ахмедов”  село Ботров. 

 След разглеждане на документите в Плик № 1, Комисията взе  решение да проведе 
заседание за оценка на пликове „Предложение за изпълнение на поръчката” на 14.05.2016г. 
от 09.00 часа.   
 

Настоящият протокол, съставен на 13.05.2016г. в два еднообразни екземпляра, един 
за Възложителя и един за досието на поръчката, се подписа от председателя и членовете на 
комисията, без особени мнения, както следва: 
 

 
 
      КОМИСИЯ: 

 
1. ___(п)____________ 

          /К. Русинова/ 
 

 
        2. ____(п)___________ 
          /К. Ахмедова/ 
 
        3.______(п)___________ 
        /Й. Димитрова/ 

 
 
 


