
 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ "ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН"  
Адрес: гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Тома Петков“№ 25, 

Директор: 0895/618 239     Канцелария: 065/419138 

e-mail: p_beron@abv.bg  www.sou-beron.org 

 
 

ПРОТОКОЛ ПО РАЗДЕЛ VIII, ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 

 

За дейността на комисия, назначена със заповед № РД19-1573/01.09.2022 г.  на директора на СУ „Д-р 

Петър Берон“ град Червен бряг – Антон Шуманов, за разглеждане, оценка, класиране на 

постъпилите оферти при възлагане на обява за доставка на закуски и топъл обяд за учениците от 

I-IV клас и предложение към директора  за избор на фирма за сключване на договор 

  
  ___  
 Днес 12.09.2022 г. училищна комисия, определена със Заповед № РД19-1573/01.09.2022 г.  на 

директора, за разглеждане, оценка, класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за 

доставка на закуски и топъл обяд за учениците от I-IV клас и предложение към директора  за 

избор на фирма за сключване на договор, в следния състав: 

Председател на комисията: Дианка Антова – домакин  

Членове: 

1. Анелия Ненчева – счетоводител-касиер 

2. Яница Мишева – специалист ТРЗ 

 се събра и  разгледа документите за доставчици на подкрепителна закуска  и топъл обяд за 

учениците от I-IV клас, за сключване на договор със срок до 31.12.2022 година. 

 

В указания час 10:00 часа при откриване на заседанието на комисията присъстваха: 

1. Гергана Йотова – управител на фирма „Гери 81“ ЕООД 

2. Сашо Лиловски – пълномощник на фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД.  

 

На заседанието на комисията присъства Теодора Василева – юрист консултант, която бе 

поканена от директора като външен наблюдател за спазване законосъобразността на 

процедурата. 

 

В публикуваната на сайта на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг, покана за 

предоставяне на оферти за доставка на закуски и топъл обяд за учениците от I-IV клас, в 

посочения срок до 15:00ч. на 02.09.2022г.  са постъпили 6 /шест/ оферти  от фирми, входирани 

в дневника на училището, както следва: 

1. Фирма „Гери 81“ ЕООД, вх. №РД-25-1893/08.09.2022 г. 

2.  Фирма „Диков 2021“ ЕООД , вх. №РД-25-1900/09.09.2022 г. 

3.  Фирма „Лора 2007“ ЕООД, вх. №РД-25-1901/09.09.2022 г. 
4.  Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД, вх. №РД-25-1906/09.09.2022 г. 

5. Фирма „Йончев 91“ ЕООД, вх.  №РД-25-1907/09.09.2022 г. 

6. Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД, вх. №РД-25-1908/09.09.2022 г. 

 

I. Комисията констатира, че всички оферти са запечатани в непрозрачен надписан 

плик, с ненарушена цялост, както следва на отваряне: 

 

1. Оферта с вх. №РД-25-1893/08.09.2022 г. на Фирма „Гери 81“ ЕООД  участва по 

позиция 2 – доставка на топъл обяд за учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1893/08.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата. 

Комисията прие документите на Фирма „Гери 81“ ЕООД  за участие в класирането. 
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2. Оферта с вх. №РД-25-1900/09.09.2022 г. на Фирма „Диков 2021“ ЕООД участва по 

позиция 2 – доставка на топъл обяд за учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1900/09.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата не съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата, а именно липса на списък с приложените документи и вместо 

индивидуална ценова оферта, бе приложена поканата публикуван на сайта на училището. 

Комисията отхвърли документите на Фирма „Диков 2021“ ЕООД от класирането. 

 

3. Оферта с вх. №РД-25-1901/09.09.2022 г. на Фирма „Лора 2007“ ЕООД участва по 

позиция 1 – доставка на закуски за учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1901/09.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата. 

Комисията прие документите на Фирма „Лора 2007“ ЕООД  за участие в класирането. 

 

4. Оферта с вх. №РД-25-1906/09.09.2022 г. на Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД 

участва по позиция 1 – доставка на закуска за учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1906/09.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата. 

Комисията прие документите на Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД за участие в 

класирането. 

 

5. Оферта с вх. №РД-25-1907/09.09.2022 г. на Фирма „Йончев 91“ ЕООД участва по 

позиция 1 и 2 – доставка на закуски и топъл обяд за учениците от I-IV клас за 

учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1907/09.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата не съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата, а именно липса на списък с приложените документи. 

Комисията отхвърли документите на Фирма „Йончев 91“ ЕООД от класирането. 

 

6. Оферта с вх. №РД-25-1908/09.09.2022 г. на Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД участва 

по позиция 1 – доставка на закуски за учениците от I-IV клас за учениците от I-IV клас. 

Върху запечатаната, непрозрачна опаковка на оферта с вх. №РД-25-1908/09.09.2022 г. са 

спазени изискванията на Възложителя, дадени в указанията за участие в раздел XI от  

поканата. 

След отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и установи, 

че офертата не съдържа всички изискани документи от страна на Възложителя, посочени в 

раздел VII от поканата, а именно липса на списък с приложените документи. 

Комисията отхвърли документите на Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД  от класирането. 

 

 

 

 



II. Комисията определи участниците в класирането за  доставка на закуски и топъл обяд 

за учениците от I-IV клас, както следва: 
1. Фирма „Гери 81“ ЕООД  участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за учениците 

от I-IV клас. 

2.  Фирма „Лора 2007“ ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуски за учениците от 

I-IV клас. 

3. Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуска за 

учениците от I-IV клас. 

 

След като определи фирмите, които ще участват в класирането, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на индивидуалните ценови предложения, а именно:  

 

1. Фирма „Гери 81“ ЕООД  участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за 

учениците от I-IV клас: 

- Обща стойност – 27 000 лева /с ДДС/ 

- Брой ученици – 100 

-  Прогнозен брой дни – 75 

- Приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 3,60 лева /с ДДС/ 

2.  Фирма „Лора 2007“ ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуски за 

учениците от I-IV клас: 

- Обща стойност – 19 901,25 лева /с ДДС/ 

- Брой ученици – 305 

-  Прогнозен брой дни – 75 

- Приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 0,87 лева /с ДДС/ 

3. Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуска за 

учениците от I-IV клас – фирмата е приложила оферта с индивидуални цени на 

асортименти, без повторяемост за две седмици. Посочените цени са: 

- 9 асортимента с единична цена за 1 брой – 0,80 лв. /с ДДС/  

- 2 асортимента с единична цена за 1 брой – 0,85 лв. /с ДДС/  

- 3 асортимента с единична цена за 1 брой – 0,90 лв. /с ДДС/  

За да определи единичната цена на 1 ученик на 1 ден, комисията изчисли 

средноаритметично по посочените меню и цени, и получи приблизително 0,83 лева 

/с ДДС/. 

 

III. Комисията реши да предложи на директора следните фирми за доставка на закуски 

и топъл обяд за учениците от I-IV клас 

1. Фирма „Гери 81“ ЕООД  участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за 

учениците от I-IV клас – с единична стойност на 1 ученик на 1 ден - 3,60 лева /с 

ДДС/ 

2. Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД участва по позиция 1 – доставка на 

закуска за учениците от I-IV клас - с единична стойност на 1 ученик на 1 ден – 

0,83 лева /с ДДС/ 

 

 

Настоящият протокол да се предаде за утвърждаване на Възложителя Директора на 

СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг и да се публикува в профила на купувача на 

сайта на училището. 

 На Възложителя да бъде предадена и цялата документация, включително и 

пликовете с подадените оферти, които да се съхраняват в касата на училището до 

окончателното решение за избора на доставчик на закуски и топъл обяд на учениците 

от I-IV клас. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОМИСИЯ в състав: 

 

Председател:  П 

........................................... 

/Дианка Антова/ 

 

 

Членове: 

 

1..................П.................     2....................П................ 

/Анелия Ненчева/         /Яница Мишева/ 

 

 

 

 
 Анулирам  протокол по раздел VIII, ЧЛ. 54, АЛ. 7 от ППЗОП от работата на комисия, назначена 

със Заповед №РД19-1573/01.09.2022г. на Директора на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг – 

Антон Шуманов. 

   Комисията в нарушение на ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ е отхвърлила документите на : 

Фирма:  „Диков 2021“ ЕООД 

               „Йончев 91“ ЕООД 

              „Марин Тошев 59” ЕООД 

   Комисията е следвало на основание  :Раздел VIII, Чл. 54,ал.8-когато установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние, или критериите за подбор, 

комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и  го изпраща на всички кандидати или участници. 
   Основания за отстраняване: 

    Единствените основания за остаряване са ясно разписани в чл.54, ал. 1, т. 3 – 5 от 

ЗОП. , в раздел: ІХ от отправената покана е записано  „При предложена по-висока цена 

за конкретните позиции, участникът ще бъде отстранен от процедурата.» В така 

посочените мотиви на комисията не е налично нито едно от горепосочените основания. 

   На основание : чл.54.ал.9 от правилника за прилагане закона на обществените поръчки 

, кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие , в срок до-17.00 часа на  19.09.2022г да представят на комисията 

установените  липси на документи. 

       На основание гореизложеното и вследствие на изнесените констатирани процедурни 

нарушения свиквам  на 20.09.2022г от 13.00ч. в кабинет „Директор“ на закрито заседание  

комисията.  
 

 

Антон Шуманов .................П............... 

Директор на СУ “Д-р Петър Берон” 

гр.Червен бряг 

 
дата:15.09.2022г. 


