
 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РД-09-5#26/ 27.03.2014г. 
 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
  с предмет  

„Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и 
обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по 
обособени позиции:  
• Обособена позоция № 1 – Мляко и млечни продукти;  
• Обособена позиция № 2 – Месо и месни продукти;  
• Обособена позиция № 3 – Риба, рибни продукти и други морски храни; 
• Обособена позиция № 4 - Яйца и яйчни продукти; 
• Обособена позиция № 5 - Масла и мазнини; 
• Обособена позиция № 6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; 
• Обособена позиция № 7 - Картофи и кореноплодни; 
• Обособена позиция № 8 - Варива; 
• Обособена позиция № 9 - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, 

замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; 
• Обособена позиция № 10 – плодове - пресни, замразени, изсушени, 

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, 
мармалади, желета и компоти;  

• Обособена позиция № 11 – Захар, захарни и шоколадови, мед; 
• Обособена позиция № 12 - Подправки -пресни и изсушени; 
• Обособена позиция № 13 - Други храни; 
• Обособена позиция №14 - Месни и месно-растителни консерви."  

     
Господин Господинов - в качеството си на Кмет на Община Мъглиж, област Стара 
Загора, като взех предвид констатациите на комисията назначена с моя заповед №  РД-
09-5/ 18.02.2014 г. със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи 
се на територията на Община Мъглиж по 14 обособени позиции" , открита с 
Решение № РД-09-5/ 08.01.2013 г. на Кмета на Община Мъглиж, Област Стара Загора, 
обявление с номер 578551, публикувано на 08.01.2014 г. в АОП, отразени резултати в 
Протокол № 1 от 18.02.2014 г. /първо заседание/, Протокол № 2 от 10.03.2014 г. /второ 
заседание /, Протокол № 3 от 19.03.2014 г. / трето заседание по отваряне и обявяване на 
предложените цени/, мотивиращи настоящото ми Решение, и на основание чл.73 от 
ЗОП във връзка с чл.7, т.1 и чл.8, ал.2 от ЗОП, 

      
       О Б Я В Я В А М: 
 

 1. Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „ Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и 
обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по 14 
обособени позиции" , извършено от комисията по разглеждане, оценка и класиране на 



 

постъпилите оферти съобразно критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна 
оферта”, както следва: 

 
       1.1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Мляко и млечни продукти 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 85,64 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

     1.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Месо и месни продукти 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 95,87 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

     1.3. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Риба, рибни продукти и други 
морски храни 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 91,11 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
�  

               1.4. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Яйца и яйчни продукти 
�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 93,87 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

               1.5. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Масла и мазнини 
�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 88,49 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

    1.6. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - Зърнени храни и храни на 
зърнена основа 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 92,67 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

              1.7. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Картофи и кореноплодни 
�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 99,26 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

             1.8. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - Варива 
�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 90,66 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

   1.9. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - зеленчуци - сурови, сготвени, 
консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 93,35 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

  1.10. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - плодове - пресни, замразени, 
изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, 
мармалади, желета и компоти 

� 1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 92,86 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 



 
 

    1.11. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Захар, захарни и шоколадови, 
мед 

�  1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 91,17 т. 
�  2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
  

    1.12. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 - Подправки -пресни и 
изсушени 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 92,91 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 

    1.13. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 - Други храни 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 91,40 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
  

    1.14. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 - Месни и месно-растителни 
консерви 

�   1-во място – ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" – с комплексна оценка  - 94,30 т. 
�   2-ро място – "НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК" ЕООД – с комплексна оценка – 33,42 т. 
 
 2. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Мляко и млечни продукти. 
 
            3. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Месо и месни продукти. 
 
            4. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - Риба, рибни продукти и други морски 
храни 
            5. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - Яйца и яйчни продукти. 
 
            6. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - Масла и мазнини. 
 
            7. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа. 
 

8. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място 
за изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 - Картофи и кореноплодни. 

            9. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 - Варива. 
 
            10. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 - зеленчуци - сурови, сготвени, 
консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове. 
 



 

            11. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 - плодове - пресни, замразени, изсушени, 
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, 
желета и компоти. 
 
            12. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 - Захар, захарни и шоколадови, мед. 
 
            13. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 - Подправки -пресни и изсушени. 
 
            14. Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев" , класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 - Други храни. 
 
            15.Обявявам участника ЕТ "Лиляна - Христо Рачев",  класиран на първо място за 
изпълнител по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 - Месни и месно-растителни консерви. 
 
            16.  Обявявам отстранените от участие в процедурата участници: 
 

• " Кумир-СИ"  ЕООД - отстранен от Обособена позиция № 2 - Месо и месни 
продукти 

            Мотиви за неговото отстраняване: 
 Комисията, при извършения преглед на документите на допуснатите участници, 
поставени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, е установила 
следното:  

1. Относно Предлагания подход и стратегия за изпълнение 
 Съгласно изискванията на техническата спецификация участниците следва да 

представят подход и стратегия за изпълнение на поръчката. Участникът "Кумир-СИ"  
ЕООД, е описал основните дейности за изпълнение на поръчката, но не е представил 
тяхната продължителност и взаимообвързаност, съгласно техническата спецификация. 
Участникът също не е отчел времето за подготвителни дейности. В изискванията е 
заложено да се  направи обосновка на предложението срок на доставка. Относно това 
изискване, участникът е поставил като т. 1.1 Обосновка на предложения срок за 
доставка, но в изложението се прави описание на дейностите. Не е обвързано с 
фактически обстоятелства, от които комисията да  направи извод за обосноваване на 
представения срок. Съгласно изискванията, следва да се опишат и задълженията на 
всеки служител, обвързан с осъществяване на доставките. Такова описание в работната 
програма на участника липсва. Посочено е единствено, че задълженията на персонала 
са съгласно утвърдена структура, за която обаче на комисията не се дава информация. 
В изискванията е записано да се опишат ангажиментите на експертите, които ще 
отговарят за изпълнение на мерките за спазване на качеството на доставките. Такива 
конкретни мерки не са разписани от участника, споменават се само внедрените 
системи, без да се описват конретни дейности с цел спазване на качеството. Освен това 
експертите, които са посочени от участника са изброени с тяхната квалификация и 
образование, но не са изброени отделните дейности, който ще извършват експертите.  

2. Относно обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и 
рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнение на договора: 



 

Съгласно изискванията на Техническата спецификация към процедурата 
предложението на участниците следва да включва за всеки един от посочените рискове:               

  1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на 
обществената поръчка; 

   2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай; 

   3. Мерки за преодоляване на риска. 
Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за 

доставка на хранителни продукти, но не се ограничават само до изброените: 
• Времеви рескове, имащи за пряка и непосредственна последица 

невъзможността за изпълнение на доставките в това число 
- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 
- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
- Други времеви рискове  / забава в срока и неспазване честотата на 

доставките, несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на 
вид и спецификации на продуктите  

• Рискове свързани с организацията на изпълнене; 
• Рискове свързани промяна в законодателството. 

Предвид изложението на участника не се посочват конкретни рискове. Мерките 
за предотвратяване и мерките за продоляване на риска, които участникът посочва не са 
конкретизирани за какъв риск се отнася и не става ясно как ще се прилагат. Не може да 
се приеме, че се отнасят за всеки възможен риск, тъй като следва да бъдат разгледани 
рискове от различно естество, за които няма как да се прилагат еднакви мерки. Освен 
това съгласно горепосочените изисквания следва да се разгледат минимум посочени 
рискове. Същите обаче не са разгледани от участника, което според комисията 
представлява несъответствие с изискванията към предложението за изпълнение на 
участника.  
          Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията е взела решение за 
предложение за отстраняване на участника, което мотивира настоящото ми 
решение за обявяване на участника за отстраняване. 
 

• " Хлебопроизводство" АД - отстранен от Обособена позиция №6 -  
Мотиви за неговото отстраняване: 
 Комисията, при извършения преглед на документите на допуснатите участници, 
поставени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, е установила 
следното:  

Комисията разгледа първия елемент от работата програма на участника и 
установи пълно несъответствие с изискванията на техническата спецификация. 
Изискванията са както следва:  

1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности –следва 

да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до 
основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да 
предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него 
дейности за изпълнение на доставките на хранителни продукти за нуждите на 
Община Мъглиж в зависимост от представения технологичен подход за постигането 
на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност и 



 

периодичност, съобразно техническата спецификация. Следва да се обхванат всички 
дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето 
за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и 
всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.  Участникът 
следва да представи обосновка на предложените от него срокове за доставка, като 
те следва да са обвързани с фактически обстоятелства като се представи и 
взаимовръзката между доставчика и звената за доставка. В стратегията да се 
посочат ресурсната обезпеченост на участника за изпълнение на предмета на 
поръчката, както и вътрешните организационни връзки. Да се опише разпределението 
на техническите средства и човешкия ресурс. В това число следва да се опишат и 
задълженията на всеки служител, обвързан с осъществяване на доставките, както и 
да се опишат и наличните технически съоръжения, включително и складови площи, 
които ще се използват за съхранение и транспортиране на хранителните продукти. 
Да се предложат мерки за спазването на качеството и честотата на доставките, 
мерки за спазване на качеството на хранителните продукти и мерки за спазване 
клаузите на договора за осъществяване на доставките. Следва да се опишат и 
ангажиментите на  експертите, които ще отговарят за изпълнение на мерките за 
спазване на качеството на доставките. Подходът следва да отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, 
на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 
стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде 
ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.  

Видно Предложение за изпълнение, участникът не е разписал подхода за 
изпълнение предмета на поръчката, не е описал взаимообвързаността и 
последователността на предвидените от него дейности за изпълнение на 
поръчката. Участникът не е представил основните дейности за изпълнение 
предмета на поръчката, не е направил обосновка на предложените срокове за 
доставка. Освен това не са описани задълженията на персонала, не са описани и 
мерки за спазване на качеството на доставките.  

На следващ етап комисията разгледа описанието на Мерките за недопускане и 
мерките за преодоляване на видовете рискове, представени от участника. От 
анализа на комисията се направи извода, че посочените мерки не отговарят на 
изискванията на техническата спецификация. При залагане на изискванията, 
техническата спецификация изисква: 

1.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които 
могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора – следва да 
се определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да 
опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на 
договора. Освен това техническото предложение на всеки един от участниците в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един 
от посочените рискове: 

   1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на 
обществената поръчка; 

   2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай; 

   3. Мерки за преодоляване на риска. 



 

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за 
доставка на хранителни продукти, но не се ограничават само до изброените: 

• Времеви рескове, имащи за пряка и непосредственна последица 
невъзможността за изпълнение на доставките в това число 

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 
- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
- Други времеви рискове  / забава в срока и неспазване честотата на 

доставките, несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на 
вид и спецификации на продуктите  

• Рискове свързани с организацията на изпълнене; 
• Рискове свързани промяна в законодателството. 
Видно от представената работна програма обаче, представените от участника 

мерки не отговарят на изискванията, тъй като не съдържат описание на степента 
и обхвата на влияние на съответния риск. Също така не са разгледани всички 
посочени рискове от Възложителя. Посочените мерки от участника не са 
конкретни, а по-скоро описват процеса на производство.   
         Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията е взела решение за 
предложение за отстраняване на участника, което мотивира настоящото ми 
решение за обявяване на участника за отстраняване. 

 
• " Брадърс Комерс" ООД - отстранен от Обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Мотиви за неговото отстраняване: 
Комисията, при извършения преглед на документите на допуснатите участници, 

поставени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, е установила 
следното:  

Комисията разгледа направеното изложение по първа точка от работната 
програма и установи, че същото не отгоаря няпълно на изискванията на техническата 
спецификация, а именно: 

1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности –следва 

да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до 
основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да 
предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него 
дейности за изпълнение на доставките на хранителни продукти за нуждите на 
Община Мъглиж в зависимост от представения технологичен подход за постигането 
на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност и 
периодичност, съобразно техническата спецификация. Следва да се обхванат всички 
дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето 
за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и 
всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.  Участникът 
следва да представи обосновка на предложените от него срокове за доставка, като 
те следва да са обвързани с фактически обстоятелства като се представи и 
взаимовръзката между доставчика и звената за доставка. В стратегията да се 
посочат ресурсната обезпеченост на участника за изпълнение на предмета на 
поръчката, както и вътрешните организационни връзки. Да се опише разпределението 
на техническите средства и човешкия ресурс. В това число следва да се опишат и 
задълженията на всеки служител, обвързан с осъществяване на доставките, както и 



 

да се опишат и наличните технически съоръжения, включително и складови площи, 
които ще се използват за съхранение и транспортиране на хранителните продукти. 
Да се предложат мерки за спазването на качеството и честотата на доставките, 
мерки за спазване на качеството на хранителните продукти и мерки за спазване 
клаузите на договора за осъществяване на доставките. Следва да се опишат и 
ангажиментите на  експертите, които ще отговарят за изпълнение на мерките за 
спазване на качеството на доставките. Подходът следва да отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, 
на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 
стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде 
ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.  

 
Предложението на участника не включва взаимообвъраност на 

предлаганите дейности, както и вътрешни организационни връзки. Като 
задължителен елемент е посочено да се опише разпределението на техническите 
средства и човешкия ресурс, което участникът не е направил в своята работна 
програма. От изискванията на техническата спецификация се вижда ясно, че 
следва да се представят задълженията на всеки служител, обвързан с 
осъществяване на доставките, какво и да се опишат и наличните технически 
съоръжения, включително складови площи и други. Участникът в изложението 
си представя наличните транспортни средства и човешки ресурс единствено като 
брой, но не и като вид и спецификация. Това също се приема като несъответствие 
с изискванията на процедурата. Видно от изложението, участникът не е описал 
мерки за спазването на качеството и честотата на доставките, мерки за спазване 
на качеството на хранителните продукти и мерки за спазване клаузите на 
договора за осъществяване на доставките, както и не е описал ангажиментите на  
експертите, които ще отговарят за изпълнение на мерките за спазване на 
качеството на доставките. Участникът не е разписал в подхода за изпълнение  
предмета на поръчката, обосновка на предложения от него срок за доставка.Това 
от своя страна се възприема от комисията като несъответствие с изискванията на 
процедурата, като предложението за изпълнение в частта си Предлаган подход и 
стратегия за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия. 

Относно изискванията на техническата спецификация за рисковете: 
Освен това техническото предложение на всеки един от участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един 
от посочените рискове: 

   1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на 
обществената поръчка; 

   2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 
съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 
конкретния случай; 

   3. Мерки за преодоляване на риска. 
Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за 

доставка на хранителни продукти, но не се ограничават само до изброените: 
• Времеви рескове, имащи за пряка и непосредственна последица 

невъзможността за изпълнение на доставките в това число 
- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 



 

- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
- Други времеви рискове  / забава в срока и неспазване честотата на 

доставките, несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на 
вид и спецификации на продуктите  

• Рискове свързани с организацията на изпълнене; 
• Рискове свързани промяна в законодателството. 
 

Участникът не е спазил изискванията за посочване на обхват и степен на 
въздействие на риска, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на всеки 
един от рисковете, които са посочени. Участникът не е спазил изискването на 
процедурата да развие отделните посочени елементи за всеки риск, който е 
посочил, а именно - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението 
на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в 
приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат 
подробни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска. Това от 
своя страна представлява явно съответствие с изискванията на процедурата. 

 
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията е взела решение за предложение за 
отстраняване на участника, което мотивира настоящото ми решение за обявяване 
на участника за отстраняване. 
 
  17. Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10 дневен срок от уведомяването. 
             Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
             Комисия за защита на конкуренцията 
             Адрес: гр.София, бул.”Витоша” №18 
             Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 
             http:// www.cpc.bg 
 
 18. На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 
тридневен срок на участниците в процедурата. 
            19. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
Кмет на Община Мъглиж 
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