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1.  „СТЕЛИТ 1” ЕООД – вх. № 6-7000-292/27.03.2018 г., 11:38 ч. 

2. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД – вх. № 6-7000-294/27.03.2018 г., 14:32 ч. 

3.  „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД – вх. № 6-7000-296/27.03.2018 г., 15:08 ч. 

4. „МИРА ФУУД” ЕООД – вх. № 6-7000-297/27.03.2018 г., 15:10 ч. 
 

Съгласно чл.103, ал. 2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха декларации. 

Констатира се, че офертите на всички участници са представени съобразно 

изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП – в запечатани и непрозрачни опаковки. След това 

се пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД - Председателят на комисията оповести съдържанието на 

офертата и констатира наличието на един  запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. Всички членове на комисията подписаха Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят на комисията предложи на 

присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение и плика с  

надпис „Предлагани ценови параметри”. Тези документи бяха подписани от Славчо 

Димитров Михатев – пълномощник на управителя на „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД. 

2. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД – Председателят на комисията оповести 

съдържанието на офертата и констатира наличието на един  запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Всички членове на комисията подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

3.  „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД – Председателят на комисията оповести 

съдържанието на офертата и констатира наличието на един  запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Всички членове на комисията подписаха Техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят на 

комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото 

предложение и плика с  надпис „Предлагани ценови параметри”. Тези документи бяха 

подписани от Славчо Димитров Михатев – пълномощник на управителя на „ПЕТРОВ 

КОМЕРС” ЕООД. 

4.  „МИРА ФУУД” ЕООД - Председателят на комисията оповести съдържанието на 

офертата и констатира наличието на един  запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. Всички членове на комисията подписаха Техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят на комисията предложи на 

присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение и плика с  

надпис „Предлагани ценови параметри”. Тези документи бяха подписани от Славчо 

Димитров Михатев – пълномощник на управителя на „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД. 
 

След това комисията закри публичната част на заседанието. 
 

Поради ангажираността на членовете  Комисията взе решение да продължи работата 

си по разглеждането на офертите за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на 12.04.2018 г. Заседанието приключи в 10.10 часа на 

28.03.2018 г. 

  

На 12.04.2018 г., в 08.45 часа в заседателната зала на Район „Тракия” Комисия, назначена 

със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. в състав: 
 

Председател:  Лиляна Власова – Началник-отдел „ОСЕП” на Район “Тракия” 

Членове: 1. Мина Найденова – гл. счетоводител на Функция „Образование” 

2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт Дирекция „АПИО и УС” на 

Район „Тракия” 

         

се събра да разгледа офертите в откритата процедура за съответствието им  с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор.  

 

 Преди да започне разглеждането на всяка оферта, комисията провери, чрез справка в 

Търговския регистър наличието на свързаност между отделни лица в процедурата, като се 

отчете императивната разпоредба на чл. 101, ал. 11, във връзка с ал. 13 от ЗОП. Свързаност 



между участниците по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не беше 

установена. 
  

1.  „СТЕЛИТ 1” ЕООД 
 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 4 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задълженото лице е Цветан Ботев Макавеев. 

След справката в Търговския регистър се установи, че само  Цветан Ботев Макавеев 

е управител на дружеството и предвид декларираното в Декларация – Приложение № 4, 

само той следва да подпише представения ЕЕДОП, като лице по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Действително ЕЕДОП е подписан от това лице. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира следното:  

- Част ІІІ, раздел В – необходимо е участникът да даде отговор на следните въпроси: 

„Икономическият оператор нарушил ли е до колкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право” (на стр. 9),  „Икономическият 

оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка” (на стр. 11) и „Може ли икономическият 

оператор да потвърди, че:      

 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 

критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия 

орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от 

възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му 

даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 

влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?”  

(на стр. 11) 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД трябва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол  нов ЕЕДОП с коректно попълнени - Част ІІІ, раздел В, съгласно 

гореизложените констатации. 

 

2. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД 
 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 4 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задълженото лице е Ангел Колев Петров. 

След справката в Търговския регистър се установи, че само  Ангел Колев Петров е 

управител на дружеството и предвид декларираното в Декларация – Приложение № 4, само 

той следва да подпише представения ЕЕДОП, като лице по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Действително ЕЕДОП е подписан от това лице. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира, че същият е коректно 

попълнен. 

 

 



3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД 

 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 4 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задълженото лице е Делко Георгиев Костадинов. 

След справката в Търговския регистър се установи, че само  Делко Георгиев 

Костадинов е управител на дружеството и предвид декларираното в Декларация – 

Приложение № 4, само той следва да подпише представения ЕЕДОП, като лице по чл. 40, 

ал. 1 от ППЗОП. Действително ЕЕДОП е подписан от това лице. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира следното:  

- Част ІІІ, раздел Б -  участникът е отбелязал, че не е изпълнил  всички свои 

задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски и с оглед 

на този отговор е трябвало да попълни информацията, поместена до края в раздел Б 

(стр.8/9)  

- Част ІІІ, раздел Г – участникът е дал не пълен отговор (стр.12/13) и с оглед 

изискванията на възложителя участникът трябва да посочи информация за удостоверяване 

на липсата на основания за отстраняване, както следва:  

А) За участникът налице ли са основанията  за отстраняване  от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по чл. 54, ал. 1 ЗОП, когато: 

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. 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; 

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 кандидата или участника, 

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

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

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; 

6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 

г., в сила от 16.02.2018 г.) 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 аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

- Част ІV, раздел α /Общо указание за всички критерии за подбор/ -  участникът е дал 

отговор (стр.12/13), но тъй като той не е изискан от възложителя, комисията приема това 

отбелязване като неотносимо и не го отчита 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД трябва да представи в срок от 5 работни дни 

от получаване на настоящия протокол  нов ЕЕДОП с коректно попълнени - Част ІІІ, 

раздел Б и Г, съгласно гореизложените констатации. 



Тъй като в Част ІV, раздел α /Общо указание за всички критерии за подбор/ 

участникът е посочил информация, която не е изисквана от Възложителя и счетена за 

неотносима от Комисията, за прегледност, участникът може да премахне тези данни.  

 
 

4. „МИРА ФУУД” ЕООД 
 

Разгледаха се представените от участника документи относно личното състояние и 

критериите за подбор – Представен е ЕЕДОП и Декларация – Приложение № 4 за 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В Декларацията е посочено, че 

задълженото лице е Станислав Стоянов Николов. 

След справката в Търговския регистър се установи, че само  Станислав Стоянов 

Николов е управител на дружеството и предвид декларираното в Декларация – Приложение 

№ 4, само той следва да подпише представения ЕЕДОП, като лице по чл. 40, ал. 1 от 

ППЗОП. Действително ЕЕДОП е подписан от това лице. 

По отношение на въведените данни в ЕЕДОП се констатира следното:  

- Част ІІІ, раздел Г – участникът е дал не пълен отговор (стр.12/13) и с оглед 

изискванията на възложителя участникът трябва да посочи информация за удостоверяване 

на липсата на основания за отстраняване, както следва:  

А) За участникът налице ли са основанията  за отстраняване  от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по чл. 54, ал. 1 ЗОП, когато: 

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. 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; 

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 кандидата или участника, 

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

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

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; 

6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 

г., в сила от 16.02.2018 г.) 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 аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

- Част ІV, раздел α /Общо указание за всички критерии за подбор/ -  участникът е дал 

отговор (стр.12/13), но тъй като той не е изискан от възложителя, комисията приема това 

отбелязване като неотносимо и не го отчита 

- Част ІV, раздел Г – да се посочи конкретния обхват на двата сертификата, 

включващ храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката (стр.20/21) 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

„МИРА ФУУД” ЕООД трябва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол  нов ЕЕДОП с коректно попълнени - Част ІІІ, раздел Г и Част ІV, 

раздел Г, съгласно гореизложените констатации. 



Тъй като в Част ІV, раздел α /Общо указание за всички критерии за подбор/ 

участникът е посочил информация, която не е изисквана от Възложителя и счетена за 

неотносима от Комисията, за прегледност, участникът може да премахне тези данни.  

 

Комисията отбелязва, че в нито една от разгледаните оферти не се откри никаква 

информация относно предлаганата цена от участниците. 

 

Комисията дава на участниците, при които има открити несъответствия срок от 5 

работни дни за представяне на изискваните документи, който срок започва да тече от 

получаване на настоящия протокол. Документите следва да се представят в оригинал на 

възложителя на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение” № 63. Протоколът да се изпрати 

на участниците и да се публикува на Профила на купувача най-късно до 13.04.2018 г. 

включително.  

Второто заседание на комисията приключи на 12.04.2018 г. в 9.30 часа, за което 

беше изготвен и подписан протокол на 12.04.2018 г. в 10.00 часа. 

На 20.04.2018 г., в 14.00 часа в Заседателна зала на Район “Тракия” – Община 

Пловдив, Комисия назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. на Кмета на Район 

„Тракия”, в състав: 

 

Председател:  Лиляна Власова – Началник-отдел „ОСЕП” на Район “Тракия” 

Членове: 1. Мина Найденова – гл. счетоводител на Функция „Образование” 

2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт  Дирекция „АПИО и УС” 

         

се проведе заседание на комисията, при условията на чл. 54 от ППЗОП. 

  

Комисията установи следното: 

В Протокол № 1 бяха констатирани непълноти и несъответствие на информацията, с 

която се доказва съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор по отношение на следните участници: 

 

1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД   

2.  „МИРА ФУУД” ЕООД 

3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД 

 

 Протокол № 1 от работата на комисията беше публикуван в Профила на купувача и 

беше изпратен и получен от всички участници на 12.04.2018 г. По отношение на 

горепосочените участници беше дадена възможност в рамките на 5 работни дни, т. е до 

19.04.2018 г. /включително/, да представят допълнителни документи. 

 В срок до 19.03.2018 г. /включително/ допълнителни документи бяха представени от 

гореизброените участници. С оглед на което комисията пристъпи към разглеждането им и 

констатира следното: 
 

                       1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД  

 

      Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, като е пропуснал да 

предостави коригиран ЕЕДОП в електронен вид във формат .pdf, подписан с квалифициран 

електронен подпис и записан на подходящ оптичен носител в срока до 19.04.2018 г., с което 

не е спазил изискванията на  разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Методическо указание  

№ МУ от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на следния адрес:  

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf   

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия – 

Община Пловдив от 12.04.2018 г. С оглед на гореизложеното и  законовите разпоредби 

комисията не следва да разгледа предоставения ЕЕДОП на хартиен носител и възприема, че 

участникът не е доказал съответствие с изискванията  към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя, поради което комисията не допуска  за разглеждане 

предложението на участника. 
 

          3. „МИРА ФУУД” ЕООД  
 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП в електронен вид във 

формат .pdf, подписан с квалифициран електронен подпис и записан на оптичен носител - 

CD-R, в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Методическо указание  № МУ 

от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на следния адрес:  

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf   

 

и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия – Община 

Пловдив от 12.04.2018 г., с което е доказал съответствие с изискванията  към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на това комисията 

допуска  за разглеждане предложението на участника. 
 

 

          4. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД 

 

Участникът е представил коректно попълнен коригиран ЕЕДОП в електронен вид във 

формат .pdf, подписан с квалифициран електронен подпис и записан на оптичен носител - 

CD-R, в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Методическо указание  № МУ 

от 02.03.2018 г. на АОП относно предоставяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на следния адрес:  

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf   

 

и Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП на Кмета на Район Тракия – Община 

Пловдив от 12.04.2018 г., с което е доказал съответствие с изискванията  към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на това комисията 

допуска  за разглеждане предложението на участника. 

 

След това Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите до оценка трима участници. Тъй като в документацията за участие 

Възложителят е посочил, че икономически най-изгодната оферта ще се определи с 

критерий „най-ниска цена”, в техническото предложение няма параметри, които подлежат 

на оценяване. Поради това в изпълнение на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията следва да 

провери съответствието на техническите предложения на участниците с предварително 

обявените условия. Всички допуснати до оценка трима участници са ги попълнили 

съобразно представения към документацията образец. 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията реши да допусне до разглеждане на ценовите 

предложения на следните участници: 

1. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД  

2.  „МИРА ФУУД” ЕООД 

3. „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД 

 

Комисията реши  съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се изготви 

съобщение, с което да се обяви в Профила на купувача, че отварянето на ценовите 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


предложения ще се извърши на 23.04.2018 г., от 10.30 часа в Заседателната зала на Район 

„Тракия”. 

Комисията работи на 20.04.2018 г. от 14.00 часа до 14.45 часа, за което беше 

подготвен и подписан  протокол на 20.04.2018 г., в 16.00 часа. 

 

 

На 23.04.2018 г., в 10,30 часа в Заседателна зала на Район “Тракия” – Община 

Пловдив, Комисия назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. на Кмета на Район 

„Тракия”, в състав: 

 

Председател:  Лиляна Власова – Началник-отдел „ОСЕП” на Район “Тракия” 

Членове: 1. Мина Найденова – гл. счетоводител на Функция „Образование” 

2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт  Дирекция „АПИО и УС” 

         

се проведе заседание на комисията, при условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

 

На заседанието присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а именно: Кина 

Стоянова Кисилярска - пълномощник на управителя на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” 

ЕООД, Мария Станчева Тучева – пълномощник на управителя  на „МИРА ФУУД” ЕООД и 

Славчо Димитров Михатев – пълномощник на управителя на „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД. 
  

           В началото на заседанието комисията обяви, че не е разгледала техническото 

предложение и съответно на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП няма да отвори ценовото 

предложение на „СТЕЛИТ 1” ЕООД, тъй като е установено, че  офертата на участника не 

отговаря на изискванията на възложителя. 
 

След това Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите до оценка участници: 

1. „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД – В запечатания плик бяха открити Ценово 

предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и Бюлетин на „САПИ” ЕООД 

за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на хранителни продукти на едро за гр. 

Пловдив. Предложената цена от участника е 299 759,04 лв с ДДС. 

2.  „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД –  В запечатания плик бяха 

открити Ценово предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и Бюлетин на 

„САПИ” ЕООД за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на хранителни продукти на 

едро за гр. Пловдив. Предложената цена от участника е 308 593,39 лв с ДДС. 

3.  „МИРА ФУУД” ЕООД –  В запечатания плик бяха открити Ценово 

предложение, придружено с количествено-стойностна сметка и Бюлетин на „САПИ” ЕООД 

за осреднените цени, валидни към 12.03.2018 г., на хранителни продукти на едро за гр. 

Пловдив. Предложената цена от участника е 330 598,59 лв с ДДС. 
 

След извършването на тези действия комисията закри публичната част  на 

заседанието в 10,45 ч.  

Поради ангажираността на членовете Комисията взе решение да продължи работата 

си на 25.04.2018 г.  

 

На 25.04.2018 г., в 10,30 часа в заседателната зала на Район „Тракия” Комисия, 

назначена със Заповед № 6-Z18-188/28.03.2018 г. в състав: 

 

Председател:  Лиляна Власова – Началник-отдел „ОСЕП” на Район “Тракия” 

Членове: 1. Мина Найденова – гл. счетоводител на Функция „Образование” 

2. Кателина Ангелова-Илиева – юрисконсулт Дирекция „АПИО и УС” на 

Район „Тракия” 

      

продължи работата си в закрито заседание, на което комисията извърши следните 

действия: 
 



Konaucrrqra [poBep]r Aanr{ rreHorrlTe npegJroxeur4fi ca rrorrbJlHenu cro6pasuo o6paseua or

r1f")r(yMerrraL\rrflTa, p:alrn ca rroArrtrcaur4 Ha BcrKa crpaHalla or flacrurlKa Id AaJIIa Konuqecreeuo
c rofiHosruara cMerKa IKCCI Kr,M Tfix cb,[bpx(a IrbJIHara uu$opuaqux, I{3I,IcKaHa or
I] b3rorxurejtq.

Konrncusra He orKpr{ Hec'6ornercrBr{.fl rro oruo[reHl're Ha rleuoBlrre [pe,{Jro}KeHufl Ha
.fpHMara yrIacTHHIIH.

llpe4rox<euara o6qa ueHa Ha Hr,rro eApIH or rplrMara yqacruuqu He HaAxBbpnfl
M ilKci4Marno .{olycraMara or Brg;roNurens.

llo ornoureHr4e rrprrJrafanero Ha rrJI. 72 or 3On - tsfi rato lrMa rroAa,ueHu u AonycHaru Ao
oller-rxa rpn o$epra, ce H3B:bpruiz flpoBepKa .{iInH HfiKoe npeAno)Kenr{e He"e c 20o/o no-
Slaronpuxl'Ho cflprMo cpeAHara croftnocr Ha ocraHaJII{Te [peAJroxeHras. He ce ycraHoBu
Ir:lJ'rr,{qHero Ha raKoBa no-6raronp?r{THo npeAnoxeHHe, c lroBerre oT 20Yo or cpeAHaTa crofinocr
Fr a np eAJl o x( eHH fl"I A Ha O CTaHaJIUte yUaCrnUqU.

IIo ornoureHr4e Ha rreHoBure npe.qnoxeHl,Ifi Ha ,,ilETPOB KOMEPC" EOOA, ,,(DyyA
/{AII4BbPI4 EKCIPEC" EOOA n ,,MI4PA OyyA" EOOA ce rpoBeplr 3a Harrr,rtrr{ero Ha
iipr4rMef'Lrr{Hu fperrrKr4. I-Iper Hr,rro eAran or AonycHarI,ITe yqacru[qn He ce KoHcrarapaxa
r lporiycKl{ r4 HecT,oTBeTcTBH.g.

Kouucutra ilpr4crbnr,r KbM orIeHKa Ha Aonycuarl4Te o$eptnte, Karo flpunara o6.snenu.s o'r
iJr:,roxcnrem Kpr4Tepuit ,,uai4-Hl4cKa ueua". O$eprata, B Ko;ITo e nocoqeua uafi-HIacra o6ua

ueua 3a AocraBKara, ce KJracupa Ha rrbpBo Mficro. Ha cneABaIrIHTe Mscra ce Knacnpar

/lonycHarr4're o$epru Ao orIeHKa, rro Bb3xoAq[I peA ua oGuure IIeHE, nocoqeufl B T.ax.

I{air-sHcrara ilpeAno)KeHa IIeHa e na ,,IIETPOB KOMEPC" EOOA * 299 759,04 ns c
j l.f[C . K o r,r rE cLl fr'r a H anp aB H ctleAnoro KnacplpaHe :

1. ,,fiETPOB KOMEPC" EOOA - 299 759"04 nn c AAC - nbpBo Mtcro
'2. 

,,OyyA AEII4B:bPI4 EKCIIPEC" EOOA - 308 593,39 nn c ,{,{C - Bropo Mscro
i. ,,MI4PA OyyA" EOOA - 330 598,59 ns c AAC - rpero Mscro

Kohrucuqra npeAnafa Ha B:rsnolKHTeJIt ga n:6epe 3a ll3rrbJlHrnren ,,IIETPOB KOMEPC"

L,0oA.

Koullcusra 3aceAana ll;a23.04.2018 r. or 10,30 .Iaca Ao 10,45 llaca H sa25.04.2018 r. or
10,30 qaca lo  1 1,15 uaca.

flooroxomr 6erue I{3forBeH Ir roAnlrcaH sa 25 .04.201 8 r. n 1 1 ,40 'raca.
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