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Елена Кисьова, Директор 

 

 

Дата : 03.04.2020 г. 

 

 
      ПРОТОКОЛ  
   

от дейността на длъжностни лица, назначени със Заповед № РД – 10 - 1744/04.03.2020 

г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ за разглеждане и оценка на получените 

оферти относно поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала по 

различни учебни предмети за учениците от I до VII клас за учебната 2020–2021 

година”, чрез отправяне на покана до определени лица 

 

  
На 01.04.2019 г., в 8.30 часа в кабинета на директора на СУ „Черноризец 

Храбър“, длъжностните лица, назначени със Заповед № РД – 10 - 1744/04.03.2020 г. на 
директора на училището, а именно: 

 

1. Камелия Ставрева Йорданова - ЗДАСД; 

2. Станимира Панайотова Димитриева - ЗДУД; 

3. Елена Тодорова Ставрева-Добрева - касиер-домакин 

         

проведоха публично заседание, при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 

  
Длъжностните лица започнаха работа в 8.30 часа.  
 
На заседанието не присъстваха упълномощени представители на поканените 

участници. 
 
 Камелия Йорданова, ЗДАСД, обяви, че в определените дата и час са постъпили 

оферти от: 

 

1. „Клет - България" ЕООД – вх. № УР – 21-3096/27.03.2020 г. 
2. „Изкуства“  ЕООД– вх. № УР – 21-3097/27.03.2020 г. 
3.     „С.А.Н. Про" ООД – вх. № УР – 21-3098/27.03.2020 г 
4. „Бит и техника“ ООД– вх. № УР – 21-3099/27.03.2020 г. 
5.    „Архимед 2" ЕООД – вх. № УР – 21-3101/30.03.2020 г. 
6.    „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД – вх. № УР – 21-3100/30.03.2020 г. 
7.    „БГ Учебник" ЕООД – вх. № УР – 21-3102/31.03.2020 г. 
  



Съгласно чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал. 2 и чл. 51, ал. 8-10 и 13 

от ЗОП, длъжностните лица подписаха декларации.  

Комисията констатира, че опаковките на офертите са непрозрачни и с 

ненарушена цялост.   

След това се пристъпи към отваряне на офертите и комисията обяви ценовите 

предложения.   

 

С това публичната част на заседанието приключи. Комисията приключи това 

свое заседание  в 9.00 часа. 

Комисията продължи своята работа на 03.04.2020 г. в 9.00 часа 

Длъжностните лица направиха преглед на изискващите се документи съгласно 

поканите отправени до участниците. И седемте участници са представили всички 

изискващи се документи. В декларациите, които са попълнени по образец, 

участниците са посочили обстоятелствата, които са изискани от  Възложителя и от 

закона. Констатира се, че офертите на участниците отговарят на изискванията и 

условията на възложителя, поради което се допускат до по-нататъшно участие. 

Констатира се също, че всички участници са представили и документи за 

сключване на договор. 

Ценовите предложения отговарят на изискванията – те не надвишават 

максималните стойности, посочени в поканите. 

Предвид факта, че представените предложения отговарят на поставените 

изисквания в поканата, комисията определи, че няма пречка да бъдат сключени 

договори за доставка на учебници с тези лица. 

 

Комисията работи на 01.04.2020 г. от 8.30 до 9.00 часа и на 03.04.2020 г. от 09.00 

до 10.30 часа. 

Настоящият протокол е съставен на 03.04.2020 г., в един екземпляр и цялата 

документация от поръчката се предаде на директора за утвърждаване, след което в 

един и същи ден протоколът ще се изпрати на участниците и ще се публикува в 

Профила на купувача. 

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА: 

     (Камелия Ставрева Йорданова) 

    

     (Станимира Панайотова Димитриева) 

      

     (Елена Тодорова Ставрева-Добрева) 
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