
Днес, 11.12.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Велико Търново в заседателна 
зала в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка 
с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-2052 от 06.12.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка 
на обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“, с обща прогнозна стойност 216 768.73 (двеста и шестнадесет хиляди седемстотин 
шестдесет и осем лева и 73 ст.) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 942656 от дата 
04.11.2019 г. и обявление за поръчка с ID 942657, и с уникален номер в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0064, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/736,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в дирекция „Образование, младежки 

дейности и спорт“ в Община Велико Търново
2. Инна Лунчева - Главен счетоводител в ОП „Зелени системи“
3. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
4. Стелиана Великова - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, 

международни дейности и туризъм“ в Община Велико Търново

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то 
възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО 4JI. 54, AJI.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие е изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно оферта с вход. № 53 - 2867 - 1/02.12.2019 г. от 12:25 часа на „БУЛТЕКС 99“ 
ЕООД, гр. Пловдив, с ЕИК: 115784032, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, бул. 
„Васил Априлов“ № 31, тел: 032/90 97 09, e-mail: Владимир Глухов, за обособена позиция 
1 и обособена позиция 2:

За обособена позиция № 1:

ПРОТОКОЛ № 2

По отношение на изискванията към личното състояние:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/736


>  Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 1, подписан с 
електронен подпис от управителя Стефан Башев и прокуриста Деляна Атанасова.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част 
II: Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Стефан Башев. В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #2, в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за 
представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето Деляна Атанасова - 
прокурист.

> В еЕЕДОП за обособена позиция 1 участникът е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета 
на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП за обособена позиция 1 е декларирано, че не са налице 
основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с 
наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 
осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 1: гумени ботуши и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки 
(зимни или летни) и/или мъжки обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с 
бомбе (зимни или летни). Не се поставя изискване за минимален обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 1 участникът е декларирал две 
изпълнени доставки, идентични с тези на позицията: Доставка на защитни обувки цели 
категория S3, и Доставка на защитни обувки половинки категория S3, като са посочени 
сумите, начална и крайна дата и получателите. С така посочената информация участникът 
удостоверява съответствието си с поставеното от Възложителя изискване за опит при 
изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата 
обществена поръчка, за обособена позиция 1.

За обособена позиция № 2:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 2, подписан с 
електронен подпис от управителя Стефан Башев и прокуриста Деляна Атанасова.



При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част 
IE Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Стефан Башев. В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #2, в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за 
представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето Деляна Атанасова - 
прокурист.

> В еЕЕДОП за обособена позиция 2 участникът е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета 
на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП за обособена позиция 2 е декларирано, че не са налице 
основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с 
наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 
осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 2: защитни ръкавици (латекс и/или кожа и/или каучук и/или латекс) и/или 
предпазна маска и/или престилка и/или шапка боне. Възложителят не поставя минимално 
изискване за обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 2 участникът е декларирал две 
изпълнени доставки, идентични с тези на позицията: Доставка на защитни ръкавици, и 
Доставка на лични предпазни средства, като са посочени сумите, начална и крайна дата 
и получателите. С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си 
с поставеното от Възложителя изискване за опит при изпълнение на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 
2.

II. Относно Оферта с вход. № 53-2875-1/04.12.2019 г. от 12:21 часа на „ВИКИНГ - Т“ 
ООД, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, ет. 8, офис А17, тел./факс: 032/632 933, за 
обособена позиция № 2 :

По отношение на изискванията към личното състояние:



> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия Танчо Кривчев (управител) и съдружника Сълза Кривчева.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицето Танчо Кривчев е лице по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
Сълза Кривчева.

В представения ЕЕДОП не е изрично посочена обособената позиция, за която е 
подаден (информацията е видна от опаковката).

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 2: защитни ръкавици (латекс и/или кожа и/или каучук и/или латекс) и/или 
предпазна маска и/или престилка и/или шапка боне. Възложителят не поставя минимално 
изискване за обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 2 участникът е декларирал две 
изпълнени доставки:,.Доставка на ДПС и специализираноработно облекло“ и „Доставка 
на работно облекло, работни обувки и ДП С“, както и сумите, начална и крайна дати, и 
получателите. От така посочената информация не е ясно какви точно са доставените 
артикули и дали декларираното съответства на минимално поставеното от Възложителя 
изискване за изпълнена доставка на защитни ръкавици (латекс и/или кожа и/или каучук и/или 
латекс) и/или предпазна маска и/или престилка и/или шапка боне.

III. Относно оферта с вход. № 53 - 2876 - 1/05.12.2019 г. от 10:27 часа на „ТОПТЕКС 
ПРОТЕКСТ“ ЕООД, с ЕИК: 115948752, гр. Пловдив 4004, бул. „Цар Борис III 
Обединител - продължение“ № 1, тел: 0885 131 026, e-mail: bg_protekt@abv.bg, лице за 
контакти: Николай Георгиев, за обособена позиция № 1:

По отношение на изискванията към личното състояние:

mailto:bg_protekt@abv.bg


> Участникът е представил еЕЕДОП за обособена позиция 1, подписан с 
електронен подпис от управителя Николай Георгиев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това е лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част 
И: Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

В Част IE Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Николай Георгиев.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 1: гумени ботуши и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки 
(зимни или летни) и/или мъжки обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с 
бомбе (зимни или летни). Не се поставя изискване за минимален обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 1 участникът е декларирал 9 броя 
доставки (на работни обувки и на чехли „сабо“), както и суми, дати и получатели. С така 
посочената информация участникът удостоверява съответствието си с поставеното от 
Възложителя изискване за опит при изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1, а именно: 
„гумени ботуши и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки (зимни или летни) 
и/или мъжки обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с бомбе (зимни или 
летни)“.

IV. Относно оферта с вход. № 5300 - 22477 - 25/05.12.2019 г. от 14:30 часа на „СМАРТ 
БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 
1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1 , ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2:

За обособена позиция № 1:

По отношение на изискванията към личното състояние:

mailto:office@smartbusiness.bg


> Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 1, подписан с 
електронен подпис от управителя Никола Рахнев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това е лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част 
II: Информация за икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Никола Рахнев.

> В еЕЕДОП за обособена позиция 1 участникът е декларирал в част И. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета 
на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП за обособена позиция 1 е декларирано, че не са налице 
основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с 
наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 
осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 1: гумени ботуши и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки 
(зимни или летни) и/или мъжки обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с 
бомбе (зимни или летни). Не се поставя изискване за минимален обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 1 участникът е декларирал две 
изпълнени доставки на „работно облекло и лични предпазни средства“, като за втория са 
посочени и сумите, начална и крайна дата и получател, а за първия - само сумата, крайната 
дата и получателя.

С така посочената информация участникът не удостоверява съответствието си с 
поставеното от Възложителя изискване за опит при изпълнение на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на обособена позиция 1, тъй като не може да бъде 
установено съответствие е предмета на позицията, съобразно изискванията на 
възложителя, а именно: за позиция 1: поне една изпълнена доставка на гумени ботуши 
и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки (зимни или летни) и/или мъжки 
обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с бомбе (зимни или летни).

За обособена позиция № 2:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 2, подписан с 
електронен подпис от управителя Никола Рахнев.



При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това е лицето по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част 
II: Информация за икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника, а именно: Никола Рахнев.

> В еЕЕДОП за обособена позиция 2 участникът е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета 
на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП за обособена позиция 2 е декларирано, че не са налице 
основанията за изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с 
наказателни присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 
осигурителни вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. 
Минималното поставено изискване е за съответната обособена позиция да е налице поне една 
изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на позицията, за която участва общо 
за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и по-конкретно - за 
обособена позиция 2 : защитни ръкавици (латекс и/или кожа и/или каучук и/или латекс) и/или 
предпазна маска и/или престилка и/или шапка боне. Възложителят не поставя минимално 
изискване за обем.

В представения ЕЕДОП за обособена позиция 2 участникът е декларирал две 
изпълнени доставки на „работно облекло и лични предпазни средства“, като за втория са 
посочени и сумите, начална и крайна дата и получател, а за първия - само сумата, крайната 
дата и получателя.

С така посочената информация участникът не удостоверява съответствието си с 
поставеното от Възложителя изискване за опит при изпълнение на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на обособена позиция 1, тъй като не може да бъде 
установено съответствие е предмета на позицията, съобразно изискванията на 
възложителя, а именно: за позиция 1: поне една изпълнена доставка на гумени ботуши 
и/или чехли тип „сабо“ или екв. и/или дамски обувки (зимни или летни) и/или мъжки 
обувки (зимни или летни) и/или работни обувки защитни с бомбе (зимни или летни).

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти.



Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им изпраща 
протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо 
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Отговорът на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България“ № 2, пощенски код: 5000, в запечатан непрозрачна опаковка.

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на 
писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за изпращане 
на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 11:45 ч. и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...... ^ ............................................................ .
д-р Диляна Вачкова - Главен фксперт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в 
Община велико Търново

И ДЛЕНОВЕ:

Павлинка Калбанова - Главей счетоводител в дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ в Община Велико Тздново

Инна Лунчева ^ л а ^ ^  счето^о1рит^т в ОП „Зелени системи“

Трета Мариновай- Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
ТъшГ$пУ

Сте л Пан^ф5 е ли ко в а/- Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, международни 
дейности и туризъ!у“ в Община Велико Търново
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