
 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА 

гр.Белене  5930,  ул. ”България”  № 35, тел. (0658) 3 10 61,   факс  (0658)  3 10 62 
E-mail: obshtinabl@abv.bg 

 
 
 

П Р О Т О К О Л   №1 
във връзка с чл. 68  ал. 7 ЗОП 

 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 93/14.02.2012 г., за разглеждане, 
оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Периодични доставки на мляко и  млечни продукти по 
предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община 
Белене” 

 
14/02/2012 г., от 14:00 ч. в зала № 16  на административната сграда на Община Белене, 
находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 93/14.02.2012 г. на Кметa на 
Община Белене заседава комисия  в състав: 
 
Състав на комисията: 
 

 Председател: 
Цветомир Николаев Цветанов – ст. експерт “ИРиОП” – при Община Белене 

 
Членове: 
1. Мая Здравкова Терзиева – гл. счетоводител на Община Белене 
2. Ирина Димитрова Чоранова – юрисконсулт при Община Белене 
3. Антон Любенов Антонов – финансов контрольор при Община Белене. 
4. Силвия Светославова Рачков-Даскалова – външен експерт, вкл. в списъка по чл.19, 

ал.2, т.8 от ЗОП; 
 

Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти. 

Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците. 
 

Постъпили са оферта, както следва: 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване на офертата

1. „Стелит 1 „ ЕООД,  
гр. Севлиево РД-586 13/02/2012г., 11:30ч 

1. ЕТ „Нове Инженеринг-
Антон Антонов” гр. Свищов РД-594 13/02/2012г., 15:30ч. 

 
На заседанието на комисията присъства Антон Антонов, управител на ЕТ „Нове 

Инженеринг-Антон Антонов” гр. Свищов. 
След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха 

и подписаха декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се 
извърши по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично. Представители 
на лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 
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Резултати от работата на комисията: 
 

2. „СТЕЛИТ 1” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, област 
гарброво, община Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров” № 1, ЕИК107544354 представлявано 
от Цветан Ботев Макавеев – управител. 
 

При отваряне на пликът с офертата в него се намериха 3 бр запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плика №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Всички от членовете на комисията подписаха 
пликовете №3. Комисията предложи на представителя на ЕТ „Нове Инженеринг-Антон 
Антонов” гр. Свищов да подпише всички плик №3 с предлагана цена на „СТЕЛИТ 1”ЕООД. 
След това членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намери папка с Предложение 
за изпълнение на поръчката 15 страници, включващ и проект на договор. Кандидатът 
предлага срок на отложено плащане 90 (деветдесет) календарни дни. Комисията подписа 
съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор. Комисията предложи на 
представителя на ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антонов” гр. Свищов да подпише 
документите в плик №2 на „СТЕЛИТ 1”ЕООД, вкл. и проектът на договор. Отвори се плик 
№1, намери се папка, с челна страница и списък на приложените документи. 

Налице са изискуемите документи относно съдебна регистрация, ЕИК, оригинал на 
банкова гаранция №50/ВВ/654 издадена от Алфа Банк, гр. Севлиево, с изх. №69/30.01.2012 
г., за участие 600 лева на името на  „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, както и документи и 
информация за икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от 
обявлението за обществена поръчка, съгласно които участника отговаря на предварително 
определените минимални прагове за оборот. Представен е списък на договори и референции 
от възложители за сходни с предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице са 
декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП от управителя на „СТЕЛИТ 1” ЕООД  гр. Севлиево.  

Съгласно т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка за техническите 
възможности на кандидатите, е представено  заверено копие на валиден сертификат за 
внедрена система НССР с рег. №Q090807-Н отговарящ на системата на Codex Alimentarius 
Commission CAC/RCP 1, REV.4 (2003) издаден от Мууди Интернешънъл България ООД с 
област на приложение „Търговия с хранителни продукти” валиден до 2012/09/28. Представен 
е заверено копие на валиден сертификат по ISO 22 000:2005 с рег. № Q090807-A издаден от 
Мууди Интернешънъл България ООД с областна приложение „Съхранение и търговия с 
хранителни продукти” валиден до 2012/09/28. Представени са декларации, че доставяните 
продукти ще отговарят на изискванията на Наредба №9/16.09.2011 г. на МЗХ за 
специфичните изисквания към безопасността и качества на храните предлагани в 
детските и учебни заведения и училища, Наредбата за изискванията за етикирането и 
представянето на храни. Представена е декларация, че доставените продукти ще отговарят 
на Наредбата за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 
предназначени за консумация от човека, Наредбата за за специфичните изисквания към 
мазнините за мазане (в сила от 16.09.2005 г). Декларира, че ако бъде определен за 
изпълнител, доставените продукти към датата на доставка ще бъдат с не повече от 30%  
изтекъл срок от датата на производството им, както и декларация за пълната им подмяна в 
срок Декларира, че съответните хранителни продукти ще отговарят на съответните 
изисквания на чл.4а ал. 4 и 1л. 19б ал. 2 от Закона за храните и че ще доставя продукти 
отговарящи на изискванията на чл. 3 ал. 1 от ЗХ.  Кандидатът е доказал със списък на 
наличните транспортни средства, че разполага с нужния брой транспортни средства, 
регистрирани съгласно поставените изискванията на Възложителя, и отговарящи за целта на 
съответните доставки по Закона за ветеринарномедицинската дейност по реда на чл. 3 ал. 3 
от Наредба № 9 на МЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето, за транспортни средства 
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за превоз на храните.  Участникът е представил и нужното доказателство по смисъла на чл.12 
ал. 10 от Закона за храните, на негово име – удостоверение за временна регистрация на обект 
за търговия на едро  хранителни стоки №177/01.02.2012 г издадено от ОДБХ – Габрово. 
Представени са и нужните доказателства за наличие на наето складово помещение. 
Участникът декларира, че няма да използва подизпълнители. Декларира, че е запознат с 
условията на поръчката. 

 
- Представено е копие от протокол от изпитване №1104ФХ/13/12.2011 г. 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „кашкавал от краве мляко” и „краве сирене” с произход на 
партидата „Дестан” ЕООД с резултат, че същото съответства на млечна 
мазнина. Приложено е и копие от акт за вземане на проби от ОДБХ-
Силистра №000686/25/10/2011 г. за санитарен контрол на „Дестан” ЕООД 

 
Не са представени изискваните.. документи за образование и професионална 

квалификация (дипломи) на ръководния персонал на дружеството и други документи, 
съгласно условията на раздел III т.3.5. в) и г) от документацията за участие,  а именно – 
Цветан Макавеев-управител (съгласно извлечението за административни сведения в 
офертата); декларация-списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството на доставяните продукти и които ще отговарят за извършването на 
доставките. 

 Комисията констатира, че участникът не е приложил всички изискуеми 
документи, доказващи изискванията за наличие на хладилни помещения и 
техника с посочен обем технически възможности за изпълнение по т.III.2.3 
Технически възможности от обявлението на ОП и раздел III т.3.5. Минимални 
изисквания точка б)  от Документацията за участие, а именно „минимум едно 
складово помещение с хладилна техника или хладилно помещение поддържащо 
постоянно необходимата температура” ; 

 
Съгласно раздел III т.3.5. Минимални изисквания точка в) от Документацията за 

участие III.2.3 Технически възможности от обявлението на ОП и  чл. 11 ал. 4 на Наредба № 6 
от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 
детски заведения е уточнено, че не се допуска предлагане на прясно и кисело мляко, сирена 
и други млечни продукти с добавени растителни мазнини! В документацията си кандидатът 
не е представил документи или изпитвателни протоколи за млечни продукти от позиция от 
които писмено, ясно да се доказва, че в тях не са добавяни или влагани при производството им 
растителни мазнини.  

Представени са протоколи  за: 
- изпитване №304/26/01.2012 г. на Акредитирана изпитвателна лаборатория 

при ОДБХ-Габрово за продукт „пастьоризирано мляко 2% и 3 %”, 
„пастьоризирана сметана”, „деликатес „Арбанаси” и „Фетама” , с метод 
на изпитване микробиология(микробиологични показатели); 

- приложена е спецификация на готов продукт „пастьоризирано краве мляко 
Чех 2% и 3%”  издадено от производителя описание а продукта; 

- протокол от изпитване №5333/23/11.2011 г. на Акредитирана изпитвателна 
лаборатория при ОДБХ-Габрово за продукт „кисело мляко Чех 2% и 3.6 %”, 
„плодово кисело мляко”, с метод на изпитване физикохимия; 

- приложена е спецификация на готов продукт „краве кисело мляко „Чех” 2%”  
издадено от производителя описание а продукта; 

- изпитване №3978/21/09.2011 г. на Акредитирана изпитвателна лаборатория 
при ОДБХ-Габрово за продукт „сирене „Чех””, „кашкавал „Чех””, 
„деликатес „Арбанаси” тип сирене”,”извара „Чех””, „топене сирене 
„Чех”, „краве масло „Чех”, с метод на изпитване физикохимия; 
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- приложена е спецификация на готов продукт „извара „Чех””, „плодово 
кисело мляко „Чех” 2%”, „краве масло”Чех”  издадени от производителя 
описание а продукта; 

 
Не е представена подписана от управителя декларация образец №6 от документацията 
за неразгласяване на информация по обекта на настоящата поръчка по никакъв начин 
от неоправомощени за това лица. 

 
 

 2. ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОН АНТОНОВ” – със седалище и 
адрес на управление гр. Свищов 5250, област Велико Търново, община Свищов, ул. „33-ти 
Свищовски полк” № 41, ЕИК 040171482, представлявано от Антон Ненчев Антонов – 
Управител. 

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр запечатани пликове, без 
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и Плика №3 „Предлагана цена”, съгласно изискванията на раздел II т.2.3. от 
условията в документацията за участие. Всеки от членовете на комисията подписа плик №3. 
След това членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намери папка с Предложение 
за изпълнение на поръчката 11 страници, включващ и проект на договор. Кандидатът 
предлага срок на отложено плащане 100 (сто) календарни дни. Комисията подписа 
съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор. След това, комисията 
пристъпи към отваряне на плик №1. В него се намери се папка, с челна страница и списък на 
приложените документи за подбор. 

Налице са изискуемите документи относно съдебна регистрация, ЕИК, оригинали на 
преводни нареждания за гаранция за участие в размер от 600 лева на името на ЕТ „Нове 
Инженеринг-Антон Антон” гр. Свищов, както и документи и информация за икономически 
и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, 
съгласно които участника отговаря на предварително определените минимални прагове за 
оборот. Представени са списък на договори и референции от възложители за изпълнени 
сходни с предмета на настоящата поръчка споразумения. Налице са декларации по чл.47, 
ал.1, 2 и 5 по ЗОП от управителя на ЕТ „Нове Инженеринг-Антон Антон” гр. Свищов. 
Представени са документите за образование и професионална квалификация (дипломи) на 
управителя Антон Антовнов; декларация-списък на технически лица, включително на тези, 
отговарящи за контрола на качеството на доставяните продукти и които ще отговарят за 
извършването на доставките 

Съгласно т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка за техническите 
възможности на кандидатите, е представено заверено копие на валиден сертификат по ISO 22 
000:2005 с рег. №01 154 000298 издаден от ТЮФ Рейнланд България ЕООД с областна 
приложение „закупуване, съхранение, продажба и доставка на пресни и преработени 
хранителни продукти от растителен и животински произход, минерални води и напитки” 
валиден до 2014/02/07. Кандидатът представя копия от документи – удостоверение за 
регистрация на транспортни средства по чл. 246 ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност и удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение – 
транспортни средства, издадени от РИОКОЗ В. Търново. С тях частникът доказва, че 
разполага с нужния брой транспортни средства, регистрирани съгласно поставените 
изискванията на Възложителя и отговарящи за целта на съответните доставки по Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и по реда на чл. 3 ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ във връзка 
с чл.36, ал.3 от Закона за здравето, за транспортни средства за превоз на храните.  
Участникът е представил и нужното доказателство по смисъла на чл.12 ал. 10 от Закона за 
храните, на негово име и същото е заверено ОД"БАБХ” – гр. В.Търново. Представени са и 
нужните доказателства за наличие на собствено складово помещение със съответните 
хладилни обеми. В кратката презентация на фирмата са посочени, че на разположение в 
склада са 4 хладилни минусови камери  с общ обем на 200 куб. метра, както и 4 плюсови 
камери с обем на 200 куб. м. Представени са изискваните документи за образование и 
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професионална квалификация на ръководния персонал. Представени са съответните 
декларации от участника, че при евентуалното определяне за изпълнител, ще предлага годни 
хранителни продукти, с остатъчен срок на годност, не по-малко от 75% към датата на 
доставянето му, пълна подмяна на артикулите в срок до 20 ч. след установяване на 
отклонения. Представена е декларация, че доставяните продукти ще отговарят на 
изискванията на Наредба №6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца от 3 до 7 години 
и на Наредба №9/16.09.2011 г. на МЗХ за специфичните изисквания към безопасността и 
качества на храните предлагани в детските и учебни заведения и училища. Декларира, че 
съответните хранителни продукти ще отговарят на съответните изисквания на чл.4а ал. 4 и 
1л. 19б ал. 2 от Закона за храните и че ще доставя продукти отговарящи на изискванията на 
чл. 3 ал. 1 от ЗХ. Представена е декларация, че доставените стоки и продукти ще бъдат 
етикетирани съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на 
храни. Представена е декларация, че доставените продукти ще отговарят на Наредбата за 
изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за 
консумация от човека, Наредбата за за специфичните изисквания към мазнините за мазане 
(в сила от 16.09.2005 г.), Наредба №21 за специалните критерии и изисквания за чистотата 
на добавките предназначение за влагане в храните, Наредба №5/25.05.2006 г. на МЗГ за 
хигиената на храните. Участникът декларира, че няма да използва подизпълнители. 
Декларира, че е запознат с условията на поръчката. 

Представени за следните копия от изпитвателни протоколи: 
 
- Представено е копие от протокол от изпитване №108ФХ /03/02/2012 г. на 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „извара кашкавалена” UHT 3% с резултат, че същата съответства на 
млечна мазнина; 

 
- Представен е копие от протокол от изпитване №827ФХ/14/10.2011 г. 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „българско саламурено сирене от краве мляко по БДС” резултат, че 
същото съответства на млечна мазнина; 

 
- Представено е копие от протокол от изпитване №829ФХ/14/10.2011 г. 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „кашкавал Елия” резултат, че същото съответства на млечна 
мазнина; 

 
- Представен е копие от протокол от изпитване №827ФХ-ИОА/14/10.2011 г. 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „краве мляко” UHT 3% с резултат, че същото съответства на млечна 
мазнина; 

 
- Представен е протокол от изпитване №828ФХ-ИОА/14/10.2011 г. 

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно медицински 
институт „Проф. Д-р Г. Павлов”, София, ведно с резултати от изпитване за 
продукт „краве кисело мляко” „Пършевица” 2% с резултат, че същото 
съответства на млечна мазнина. Приложен е документ доказващ 
съответствието на продукта „краве кисело мляко” 2% и 3.6% със стандарта 
БДС 12:2010 на производител ЕТ „Зоров 91-Димитър Зоров” – гр. Враца 
както и заверено копие на удостоверението на производителя от Министъра 
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на земеделието и храните за производство на българско кисело мляко 
съгласно стандарта 12:2010; 

 
 

 Комисията установи, че участникът е приложил и декларациите по по чл.47, ал.1, 2 и 
5 от ЗОП. Подписана от управителя е и декларация за запознаване и приемане на условията 
на поръчката, както и че няма да разгласява информация и да предоставя документи на трети 
лица, станали му известни в настоящата процедура. Представен е и копие от документ за 
закупена документация. 
 
======================================================================= 
 
 

След като се запозна обстойно с документите в плик №1 на всички участници и при 
преценката си за условията за подбор, предвид изискванията на Възложителя, зададени в 
обявлението и на основание чл.68, ал.8 от ЗОП (в сила до 25.02.2012 г), комисията 

 
                                          Р    Е    Ш    И    : 
 
 

1. Изисква от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, да представи допълнително 
следните документи: 

 
 

а) относно изискването за неналичие на добавени растителни мазнини във млечните продукти (с 
изключение на краве сирене и кашкавал от „Дестан” ЕООД),  участникът следва да 
представи писмени доказателства, че останалите млечни продукти които ще доставя по тази 
поръчка – извара, кисело и прясно мляко, не съдържат вложени растителни мазнини при 
производството им- протоколи за изпитване/протоколи за контрол на качеството/ или 
еквивалентен писмен документ, в които да е указано, че при производството на дадения млечен 
продукт не са влагани/ползвани растителни мазнини или съдържащите се в тях мазнини 
съответстват на „млечна мазнина” (съгласно нормата на чл. 11 ал. 4 на Наредба № 6 от 10 
август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 
заведения) 

 
 

б) съгласно условията на раздел III т.3.5. г) от документацията за участие,  да се 
представят заверени копия и подписани лично от притежателите им на диплома на 
управителя на участника – Цветан Макавеев); 

 
в) декларация-списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола 
на качеството на доставяните продукти и декларация на лицата които ще отговарят за 
извършването на доставките; 
 
г) опис-декларация за наличие на складово помещение с хладилна техника или 
хладилно помещение поддържащо постоянно необходимата температура – кубатура на 
камерите или брой хладилници (литри); 
 
д) да представи подписана от управителя декларация образец №6 от документацията за 
неразгласяване на информация по обекта на настоящата поръчка по никакъв начин от 
неоправомощени за това лица. 
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