
            О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 

 

 Днес, 29.09.2017 г. комисия назначена със Заповед № ОА-502/29.09.2017г. на Зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

Решение № ОП-30/31.08.2017г. за откриване на обществена поръчка чрез публично 

състезание, с предмет:  „Приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на 

Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-

C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими 

лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от 

Европейски социален фонд на Европейския съюз; 

Обособена позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - 

кетъринг“ по проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в 

община Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица”, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - Зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
           1. Виктория Филипова – Гл. юрисконсулт 

         2.Йорданка Петрова – Ст. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“  

Резервни членове:  

         1.  Мария Христова – Началник отдел ПНО 

      2. Таня Накова – Гл. експерт “Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15, в сградата на Общинска администрация - Ботевград, за 

да отвори получените оферти и оповести тяхното съдържание, и да направи проверка за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

гореописаната обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията 

за участие е постъпила една оферта. Няма подадени оферти след изтичане на крайния 

срок.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Офертата е, както следва: 

1. ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“, с адрес: с. Врачеш, ул. „Оборище“ № 5, обл. 

Софийска - с вх. № ОП-30-1/27.09.2017 г. - 14:48 ч., -  за Обособена позиция № 1 и 

Обособена позиция № 2. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103 ал.2 от 

ЗОП. 

 

           Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадената оферта, 

оповестяване нейното съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 



1. ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ 

 

Подадената оферта за Обособена позиция №1 е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете 

на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Подадената оферта за Обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за 

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете 

на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед на което същата взе 

решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените 

документи от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, на следващо закрито заседание, което 

ще се проведе на 19.10.2017г. в 10:00ч. 

 

  Комисията приключи своята работа на 29.09.2017г. в 11:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/* / Румен Христов/   

           ЧЛЕНОВЕ: 
1. /П/ / Виктория Филипова/ 

 

2. /П/ / Йорданка Петрова/ 

            
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 

 


