
УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА  

Директор на ДГ „Буратино“ - гр. Пловдив  

Дата: 18.02.2020 г.  

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

от комисия, назначена със Заповед №РД-09-286 от 14.02.2020 г.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОБРЕВА,  

В изпълнение на Заповед №РД-09-286 от 14.02.2020 г., издадена във връзка с 

провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив, 

по 6 обособени позиции“, открита с Решение №223/24.01.2020 г., уникален номер на 

поръчката в РОП: 03517-2020-0001 и на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП Ви представяме 

настоящия протокол по ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4 на поръчката.  

В изпълнение на Заповед №РД-09-286 от 14.02.2020 г., комисията, назначена за 

разглеждане и оценка на офертите, проведе своите заседания в състав, както следва: 

Председател: Наталия Видолова – външен експерт  и членове: 1. Красимира Димчева – 

снабдител в ДГ „Буратино“; 2. Геновева Златарева – ЗАС в ДГ „Буратино“.  

Заседанията на комисията бяха проведени при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, 

като работния процес по разглеждането, оценката и класирането на офертите е описан в 

Протокол № 1 – приложение към настоящия протокол. Протокол № 1 е изготвен за 

заседанията на комисията, провели се на: 14.02.2020 г.; 17.02.2020 г.; 18.02.2020 г.  

Във връзка с резултатите от работата си по ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4, подробно описана 

в протокол № 1, комисията единодушно предлага на възложителя:  

 

І. На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 ЗОП, за изпълнител на ОП 1 

„Доставки на хляб и тестени изделия“, да бъде определен участникът, класиран на първо 

място за позицията, а именно „Симид Агро“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор при 

условията на чл. 112 от ЗОП.  

ІІ. На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 ЗОП, за изпълнител на ОП 2 

„Доставка на пресни плодове и зеленчуци“, да бъде определен участникът, класиран на 

първо място за позицията, а именно „С плюс Н“ ООД, с когото да бъде сключен договор 

при условията на чл. 112 от ЗОП.  

ІІІ. На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 ЗОП, за изпълнител на ОП 

3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“, да бъде определен участникът, 



класиран на първо място за позицията, а именно „Корект-ДЕ“ ЕООД, с когото да бъде 

сключен договор при условията на чл. 112 от ЗОП.  

ІV. На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 ЗОП, за изпълнител на ОП 

4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място за позицията като единствен допуснат участник, а именно 

„Корект-ДЕ“ ЕООД, с когото да бъде сключен договор при условията на чл. 112 от ЗОП.  

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 181, ал. 5, във връзка с чл. 106 от ЗОП, настоящият 

протокол се предава на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация и 

Протокол № 1 от работата на комисията.  

Настоящият протокол се състои от две страници и е технически съставен на 18.02.2020 

г., когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията. 

 

ЗА КОМИСИЯТА: 

 

/Наталия Видолова/ /П/           

/Красимира Димчева/ /П/            

/Геновева Златарева/ /П/ 

 

 


