
 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

Днес, 25.01.2019 г. в административната сградата на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕООД, с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 12 /сградата на Община Смолян/, източно крило, 

ет. 6, стая № 607 се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“, 

открита с Решение № 1 / 26.11.2018 г. на Управителя на «Ученическо и столово хранене» 

ЕООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Комисията, назначена със Заповед № 1/07.01.2019 г. на Управителя на «Ученическо и 

столово хранене» ЕООД със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и 

класира постъпилите оферти в „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за участие в цитираната 

по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:00 часа в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Мирчева - Паева – гл. счетоводител на „УСХ” ЕООД; 

Членове:  
1. Ема Шопова – счетоводител на „УСХ” ЕООД; 

2. Мария Стратева – калкулант на „УСХ” ЕООД; 

3. Методи Гатешки – финансов контрольор на „УСХ” ЕООД; 

4. Васил Томов – правоспособен юрист – адвокат в АК - Смолян; 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

На предходното заседание комисията констатира пропуски в документите за подбор на 

двама от участниците в процедурата, поради което беше указано на кандидат „АСЕНОВ“ 

ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи ЕЕДОП с 

попълнена Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности 

участника, подписан с електронен подпис от името на управителя на търговското дружество – 

Асен Петров Асенов, прокуриста Петър Асенов Асенов и представителя на „ДЕЛИВЪРИ 

СМОЛЯН“ ЕАД – едноличен собственик на капитала на търговското дружество и на кандидат 

„БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи ЕЕДОП с попълнена Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и 

професионални способности участника, подписан с електронен подпис от името на двамата 

управители на търговското дружество – Таньо Митков Георгиев и Георги Митков Георгиев. 

Протокола от заседанието беше изпратен и получен от участниците на 16.01.2019 г. 

В деловодството на „УСХ“ ЕООД са постъпили: 

 1.Плик с надпис допълнителни документи за подбор от частник „БРАДЪРС КОМЕРС“ 

ООД, вх. № 9 от 18.01.2019 г.; 

 2.Плик с надпис допълнителни документи за подбор от участник „АСЕНОВ“ ЕООД, вх. 

№ 10 от 22.01.2019 г.; 

 Видно от входящите номера допълнителните документи за подбор са подадени в 

указания срок. След като комисията ги разгледа се установи, че същите са попълнени правилно 

и са подписани от надлежните лица съгласно дадените от комисията указания. Комисията 

единодушно реши да допусне всички участници до следващия етап и пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците и след обобщаване на резултаите от 

разглеждането, установи: 

 1.Техническото предложение за изпълнение на ОП № 3 на участник „АСЕНОВ“ 

ЕООД, (Приложение №3) е по приложения образец на документацията и в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 



    2. Техническите предложения за изпълнение на ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4  на 

участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, (Приложение №3) са по приложения образец на 

документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. 

    3.Техническото предложение за изпълнение на ОП № 5 на участник „АНАСТАС 

АНЧЕВ“ ЕООД, (Приложение №3) е по приложения образец на документацията и в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

    4. Техническите предложения за изпълнение на ОП № 1, ОП № 2 и ОП № 4  на 

участник „ПАРТНЕРС“ ООД, (Приложение №3) са по приложения образец на 

документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. 

  5.  Техническото предложение за изпълнение на ОП № 5 на участник ЕТ „ЧИНО – 

НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, (Приложение №3) е по приложения образец на документацията и в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

След обсъждане комисията единодушно реши - допуска всички участници до 

следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията насрочва заседанието за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на 11.02.2019 г. от 10:00 часа. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участнците  не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в 

профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.  

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 28.01.2019 г. 

 

Председател: n* 

/ ………..…………../ 

 

Членове: 
1. n* 

/ …………………… / 

 

2. n*  

/ …………………… / 

 

3. n* 

/ …………………… / 

 

4. n* 

/ .....………………… / 

 

n*-Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 


