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П Р О Т О К О Л № 1 
От дейността на комисия, назначена на основание чл. 103 от ЗОП със Заповед  № 

ОП-35/18.07.2017 г. на Кмета на Община Смолян за провеждане на преговори за 
определяне на клаузите на договора за обществена поръчка с точно определени лица 
съгласно получените оферти в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от 
ЗОП, с предмет „Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна 
заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансиран от Фонд 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Договор 
№BG05FMOP001-3.002-0120-C01, която обществена поръчка е открита с решение на 
възложителя № 9/04.07.2017 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки при 
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-
0007 и публикувано заедно с одобрената с него покана и приложения към нея на 
интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2013. 

Днес 18.07.2017 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 
етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 
България № 12, в изпълнение на заповед № ОП-35/18.07.2017 г. на кмета на община 
Смолян се събра комисия в следния състав: 
 
 Председател:  
Любка Анастасова Бадева - Танчева – гл. експерт в дирекция“ОДЗ“ в Община 
Смолян 
 

Членове:  
Мария Василева Гавраилова – мл. експерт в дирекция „ОДЗ“  в община Смолян. 
Даниела Милчева Димитрова – мл. експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 
  
 
 1. Получените офертите се предадоха на председателя на комисията, за което се 
състави протокол, съдържащ данни за: подател на офертата; номер, дата и час на 
получаване; Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на 
комисията. 
  
 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и 
протокола по предходния пункт. 

 
3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи 
декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
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4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и 

получените оферти следните констатации: 
 
4.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

№ 
Наименование 

и данни на участника 

Регистрационен  
номер на 

предложението 

Дата и час на 
получаване на 
предложението 

1. 
"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД  

със седалище и адрес на управление 
гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“№ 1;  

ДЛ006640 
14.07.2017г. 

11:34 ч. 

2. 
"ДИК" ООД 

със седалище и адрес на управление 
гр. Смолян, бул. „България“№ 3а;   

ДЛ006641 
14.07.2017г. 

11:45 ч. 

3. 
"МИНЧЕВ - 64" ЕООД 

със седалище и адрес на управление 
гр. Смолян, ул. „Тракия“№ 2;  

ДЛ006642 
14.07.2017г. 

11:47 ч. 

 
4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок 

съобразно изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 
 
5. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на 

участниците:  
5.1. Григор Кръстев Павлов – управител на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД 
5.2. Димитър Иванов Кисьов– управител на "ДИК" ООД 
5.3. Асен Минчев Минчев – управител на "МИНЧЕВ - 64" ЕООД 
 

6. На основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП и поради обстоятелството, че са 
постъпили 3 (три) броя оферти комисията определи поредността на провеждане на 
преговорите чрез жребий, на който присъстваха представителите на поканените 
участници в процедурата.  
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 Въз основа на проведения жребии и при спазване на принципа за 
равнопоставеност председателя на комисията разбърка и изтегли в присъствието на 
участниците три листа с имената на участниците подали оферта в процедурата и беше 
определена следната последователност за провеждане на преговорите: 

1. "ДИК" ООД  
2. "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД  
3. "МИНЧЕВ - 64" ЕООД 

 
7. След провеждане на жребия комисията пристъпи към провеждане на 

преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържаше точно към 
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката съгласно 
Решение № 9/04.07.2017 г. на Кмета на община Смолян за откриване на процедура на 
пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет - Приготвяне и 
доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във 
връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл 
обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, Договор №BG05FMOP001-3.002-0120-C01 и одобрената с него покана и 
приложения към нея. Резултатите от провеждането на преговори с участниците в 
процедурата ще бъдат отразени в последователно съставени протоколи. 
 

 /положен подпис/ 
Председател : ……………………..                                   
  / Любка Анастасова Бадева - Танчева / 
 
         /положен подпис/ 
Членове :  1. ……………………… 

           / Мария Василева Гавраилова /                                                                    
       

       /положен подпис/ 
2. ………………………                                                                           
 / Даниела Милчева Димитрова / 
 

 

* Забележка: Налице са положени подписи, заличени на основание чл.42, ал.5 от 
ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 
 


