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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
“ИВАН ВАЗОВ” – БЛАГОЕВГРАД 

област: Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград - 2700, кв. “Струмско”, ул. “Яне Сандански” 
№1, тел.: 073/84-00-75, факс: 073/84-00-75, E-mail:souivanvazov@abv.bg 

 
УТВЪРДИЛ на26.11.2014 г: 
Директор:………п………… 
             заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД 

         

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 24.11.2014 год.  в гр. Благоевград в сградата на СОУ „Иван 
Вазов”, ул. „Яне Сандански” №1,  комисия  в състав:   
Председател: заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД - помощник директор по АСД   
и членове: 
1. заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД – главен счетоводител; 
2. заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД – правоспособен юрист; 
3. заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД – главен инспектор в отдел „Контрол на храните” 
при ОДБХ Благоевград; 
4. заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД  – главен експерт „Диетолог и контрол на храните , 
отдел „Образование” към община Благоевград. 
съгласно Заповед №РД-08-102/24.11.2014 г. на директора на СОУ „Иван 
Вазов”-Благоевград, съгласно чл.101 г от ЗОП  пристъпи към отваряне на 
постъпилите оферти  за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана  с предмет:  
„ Приготвяне и доставка на готови храни за закуска и топъл обяд по 
предварителни заявки за учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. 
Благоевград”, при следните обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на  закуски  за 
учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград.””; 
Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на  обяд, чрез кетъринг 
за учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград, 
обучаващи се целодневно по проект BG051PO001 - 3.1.06  „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес” с финансовата подкрепа на 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз””. 
 Всички членове на комисията попълниха и представиха декларации 
за обстоятелствата по чл.35, ал.1 от ЗОП, приложени към този протокол.  

Комисията констатира в 16.15 часа, че в училището няма 
представител на фирмата кандидат за изпълнител, а също така и 
представители на средствата за масово осведомяване. В 16.16 часа 
комисията установи, че в училището е постъпила в  законоустановения 
срок за подаване на оферти, а именно до 16.30  часа на 21.11.2014 г. една 
оферта от  РУМ ООД с вх. №1/20.11.2014 г. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатен, 
непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори плика с офертата на  участника и оповести 
документите, които той съдържа: 

 Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение 
№1; 

 Декларация за запознаване с условията на поръчката – Приложение 
№2; 

 Административни сведения – Приложение №3; 
 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за отсъствие на обстоятелства по 

чл.47, ал.1, т.1, букви от „а” до „д”  , т.2, т.3,т.4 и ал.5 от ЗОП – 
Приложение №4; 

 Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба №5 от 25.5.20006 г. за 
хигиената на храните – Приложение №5; 

 Декларация за приемане условията на проекта на договора за  
Обособена позиция №1 – Приложение №6; 

 Декларация за приемане условията на проекта на договора за  
Обособена позиция №2 – Приложение №7; 

 Нотариален акт №86 Том І рег. №1296, дело №74/2006 г. на нотариус 
заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД  – заверено копие;  

 Удостоверение за регистрация на обект за обществено хранене 
№2100/16.08.2012 г. от ОДБХ, гр. Благоевград –  заверено копие; 

 Фактура №0000002164/28.02.2011 г. за окончателно плащане на д-р 
за покупко-продажба за обект фурна  в РУМ –Струмско – обща 
квадратура -200 кв.м от „РУМ” ООД – заверено копие; 

  Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 
№171/30.09.2011 г. от ОДБХ, гр. Благоевград – заверено копие; 
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  Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за Обособена позиция №1 – 
Приложение №8;  

 Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за Обособена позиция №2 – 
Приложение №9;  

 Списък на основните договори  за доставки  сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години  
за Обособена позиция №1 – Приложение №10; 

 Списък на основните договори  за доставки  сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години  
за Обособена позиция №2 – Приложение №11; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №1 – Приложение №12; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №2 – Приложение №13; 

  Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №1 – Приложение №14;  

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №2 – Приложение №15; 
Комисията установи, че представените от участника документи са в 

съответствие с изискванията на възложителя. Ценовите предложения на 
участника съотвестват на  изискванията  на възложителя 

 На основание чл.101д, ал.1 от ЗОП, комисията приема, че офертата е 
само една, но същата е в съответствие с техническите спецификации, 
поради което комисията предлага: 
Директорът на СОУ „Иван Вазов”, в качеството му на възложител да 
сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Приготвяне и доставка на готови храни за закуска и топъл обяд по 
предварителни заявки за учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. 
Благоевград”, по  обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на  закуски  за 
учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград.””; 
Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на  обяд, чрез кетъринг 
за учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград, 
обучаващи се целодневно по проект BG051PO001 - 3.1.06  „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес” с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз”” с единствения 
кандидат в процедурата РУМ ООД, гр. Благоевград. 
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Особено мнение на членовете на комисията и мотиви не бяха изказани. 
Неразделна част от настоящия протокол са описаните документи от 

офертата и 5 бр. декларации по чл. 35, ал.1 от ЗОП от членовете на 
комисията. 

Настоящият протокол се изготви и разписа в 3 еднообразни екземпляра. 
 

 
Дата 24.11.2014 г.    Комисия: 

Председател:…………п……….. 
               / заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД / 

Членове: 
       1……………п………….. 
                / заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД / 
 
       2……………п…………… 
                / заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД / 
 
       3……………п…………….. 

       / заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД / 
 

       4……………п……..................... 
                / заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД / 
 
 
 


