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П Р О Т О К О Л № 6 
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 24.07.2017 г., в 09:00 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. След като установи необходимостта от провеждане на публичен жребий за 
определяне на изпълнител, съгласно  чл. 58, ал. 3 от ППЗОП и за провеждането му бяха 
поканени участниците в процедурата, преди да пристъпи към провеждането му, 
комисията, установи: 
1.1.  Всички участници са  уведомени своевременно за дата и часа на провеждането на 
публичния жребий. 
1.2. На заседанието присъстват представителите на всички участници, както следва: 

- Димитър Иванов Кисьов – управител на "ДИК" ООД;  
- Григор Кръстев Павлов – управител на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 

ХРАНЕНЕ" ЕООД  
- Асен Минчев Минчев – управител на "МИНЧЕВ - 64" ЕООД 
2.  Председателя на комисията съобщи подробно начина на провеждане на 

жребия, като не бяха направени възражения от присъстващите лица и комисията 
пристъпи към провеждането му, съгласно обявения начин, като се изпълниха следните 
действия: 
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2.1. Пред присъстващите лица бяха написани имената на всеки от участниците 
върху отделен, празен лист и всеки от тях беше сгънат на четири. 

2.2. За теглене на жребия беше подготвена непрозрачна празна кутия, която 
беше предоставена за оглед от участниците преди да бъдат поставени сгънатите 
листове с имената на участниците. 

2.3. Председателят на комисията пусна сгънатите листове с имената на 
участниците в празната кутия. 

2.4. Непосредствено преди тегленето на жребия председателят на комисията, 
определи член от състава и, който да изтегли един от листовете. 

2.5. Член на комисията - Мария Гавраилова, разбърка с ръка сгънатите листи и 
изтегли името на участника -  "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД. 

Изтегленото име на участника бе прочетено от председателя на комисията и бе 
показано на присъстващите лица. 

2.6. Член на комисията - Мария Гавраилова, разбърка с ръка останалите два 
сгънати листа и изтегли името на участника -  "ДИК" ООД. 
 Изтегленото име на участника бе прочетено от председателя на комисията и бе 
показано на присъстващите лица. 
 2.7. Член на комисията - Мария Гавраилова, изтегли от кутията останалия в нея 
сгънат лист с името на участника -  "МИНЧЕВ - 64" ЕООД. 

Изтегленото име на участника бе прочетено от председателя на комисията и бе 
показано на присъстващите лица. 
 
 Не бяха направени възражения във връзка с работата на комисията по 
провеждане на публичния жребий. 
 
Предвид гореизложеното комисията единодушно 

 
Р Е Ш И: 

1. На основание  чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с обстоятелството, че най-
ниската цена се предлага в три оферти и във връзка с проведен публичен жребий 
за определяне на изпълнител,  

Комисията предлага следното класиране на участниците: 
 

на първо място: 
 
-  "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД, с договорена единична 
цена за едно лице от целевата група за един ден: 2,08 лева без ДДС /словом два 
лева и осем ст./ лева без ДДС. 
 
на второ място: 
 
-  "ДИК" ООД, с договорена единична цена за едно лице от целевата група за 
един ден: 2,08 лева без ДДС /словом два лева и осем ст./ лева без ДДС. 
 
на трето място: 
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-  "МИНЧЕВ - 64" ЕООД, с договорена единична цена за едно лице от целевата 
група за един ден: 2,08 лева без ДДС /словом два лева и осем ст./ лева без ДДС. 

 
С настоящото комисията приключи откритото заседание по провеждане на 

публичния жребий. Резултатите от проведения публичния жребий и направеното 
класиране в съответствие снего се отразиха в настоящия протокол и същия се 
подписа от членовете на комисията и от присъстващите участници, както следва: 
 
Комисия:   /положен подпис/ 
Председател : ……………………..                                   
  / Любка Анастасова Бадева - Танчева / 
   

/положен подпис/ 
Членове :  1. ……………………… 

           / Мария Василева Гавраилова /                                                                    
     /положен подпис/ 

2. ………………………                                                                           
 / Даниела Милчева Димитрова / 

 
 
Представители на участниците, присъствали при провеждане на публичния 
жребий: 
 
     /положен подпис/ 

1. За участника "ДИК" ООД ……………………………….. 
Димитър Иванов Кисьов – управител на "ДИК" ООД 
 
 

          /положен подпис/ 
2. За участника "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД…………………. 

Григор Кръстев Павлов – управител на 
"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД  
 

       /положен подпис/ 
3. За участника "МИНЧЕВ - 64" ЕООД …………………………. 

Асен Минчев Минчев – управител на "МИНЧЕВ - 64" ЕООД 
 
 

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

 
 


