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

 

За дейността на комисия, назначена със заповед № РД19-1641/14.09.2022 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 20.09.2022 г. училищна комисия, определена със Заповед № РД19-1641/14.09.2022 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: Антон Шуманов – директор 

Членове: 

1. Дианка Антова – домакин 

2. Анелия Ненчева – счетоводител-касиер 

 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 13:00 часа при закрито заседание на комисията разгледа документите на 

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., №РД-25-14/19.09.2022 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., №РД-25-7/16.09.2022 г. 

6. Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД, вх. №РД-25-1908/09.09.2022 г., №РД-25-1/16.09.2022 г. 

 

I. Комисията отвори и разгледа всички оферти, с прилежащите документи към тях, и 

констатира следните факти: 

 

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. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна документите на Фирма „Гери 81“ ЕООД  за участие в класирането. 

 

2. Оферта с вх. №РД-25-1900/09.09.2022, №РД-25-14/20.09.2022 г. на Фирма „Диков 

2021“ ЕООД участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за учениците от I-IV клас. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна документите на Фирма „Диков 2021“ ЕООД за участие в 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. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна 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. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна документите на Фирма „Светослав Лиловски“ ЕООД за участие в класирането. 
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5. Оферта с вх. №РД-25-1907/09.09.2022 г., №РД-25-7/16.09.2022 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. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна документите на Фирма „Йончев 91“ ЕООД за участие в класирането. 

 

6. Оферта с вх. №РД-25-1908/09.09.2022 г., №РД-25-1/16.09.2022 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. 

След повторно отваряне на непрозрачната опаковка, комисията прегледа съдържанието и 

допусна документите на Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД  за участие в класирането. 

 

Комисията констатира, че фирма  „Гери 81“ ЕООД   и фирма „Лора 2007“ ЕООД са 

предоставили договор за наем на автомобил с едно и също лице, посочен един и същ 

автомобил в договора. 

 

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 „Диков 2021“ ЕООД участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за 

учениците от I-IV клас; 

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

I-IV клас; 

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

учениците от I-IV клас; 

5. 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; 

6. Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуски за 

учениците от I-IV клас 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 „Диков 2021“ ЕООД участва по позиция 2 – доставка на топъл обяд за 

учениците от I-IV клас: 

- Приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 3,50 лева /с ДДС/ 

3. 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/ 

4. 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/  

Приблизителна средноаритметична стойност на 1 ученик на 1 ден над 0,83 лева /с 

ДДС/. 



5. 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: 

- По позиция №1 – Цена 305 бр. Х 75 дни Х 0,64 лв. = 14 640,00 лв. 

- По позиция №2 – Цена 100 бр. Х 75 дни Х 3,23 лв. = 24 225,00 лв. 

Фирмата не уточнява сумите дали са с включено ДДС, с което нарушава 

изискванията на Възложителя. 

6.  Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД участва по позиция 1 – доставка на закуски за 

учениците от I-IV клас: 

- Приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 0,75 лева /с ДДС/ 

 

 

III. По позиция № 1 доставка на закуски за учениците от I-IV клас, комисията излиза с 

решение за избор на:  

Фирма „Марин Тошев 59” ЕООД с приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден – 

0,75 лева /с ДДС/ 

IV. По позиция № 2 доставка на топъл обяд за учениците от I-IV клас, с решение на 

Възложителя процедурата е прекратена. 

 

 

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 архивират и съхраняват в кабинета на 

директора.  

 

 

 

КОМИСИЯ в състав: 

 

Председател: 

......................П.................. 

/Антон Шуманов/ 

 

 

Членове: 

 

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

/ Дианка Антова /         / Анелия Ненчева / 

 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл,22, ал.1, т.8 от ЗОП във връзка с процедура но чл,18, ал1, т,4 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка. 

Долуподписаният Антон Шуманов, в качеството си на Директор на СУ“Д-р Петър Берон“ - гр. 

Червен бряг, с ЕИК: 000402141, с административен адрес: 5980 гр.Червен бряг. Ул.“Тома Петков“ № 25, 

на основание чл.22, ал.1т.8 във връзка с чл.110, ал,1,т,9 от ЗОП 

С настоящото решение 

П Р Е К Р А Т Я В А М :  

Провеждане на  процедура по договаряне с предварителна покана за участие в обществена поръчка в 

частта  с предмет- Позиция 2: Доставка на топъл обяд- кетъринг за ученици І-ІV клас за учебната 

2022/2023 година/кетъринг/ - гр. Червен бряг. 

Мотиви: След обстоен преглед па документацията възложителят прецени, че са необходими съществени 

промени в условията па обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица по 



смисъла на чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП. 

С оглед публичния характер на предмета на процедурата и с в качеството ми на  Възложител по 

смисъла на ЗОП реших: 

1. По отношение критериите за подбор и по-точно стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участниците да имат въведена система за управление на качеството 

EN ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват в областта на кетъринг услуги - производство и доставка на 

готова за консумация храна за обществено и/или столово и/или болнично и/или диетично хранене, и да 

имат въведена система за управление безопасността на хранителните продукти ISO 22000:2018 или 

сертифицирано и оценка по НАССР, както и необходимост от включването в критериите за допускане   

НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2021Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА 

ХРАНИТЕ , ПРЕДЛАГАНИ  В  ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА  ДЕТСКИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ,  КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ 

ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ. 

Целта е осигуряване на сигурността на изискваното качество съобразно техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя. 

 

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ   Протокол по раздел VIII, ЧЛ. 54, АЛ. 7 от ППЗОП от работата на комисия, 

назначена със Заповед №РД19-1641/14.09.2022г. на Директора на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен 

бряг – Антон Шуманов. 

 

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

Директор на СУ “Д-р Петър Берон” 

гр.Червен бряг 

 
дата на утвърждаване: 20.09.2022г. 


