
 

 

З А П О В Е Д 

№РД-09-266/21.01.2019 година 

 

На основание чл.191, ал.1, т.2 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 и чл.21, ал.16, т.2 от Закона за 

обществените поръчки, чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование  

НАРЕЖДАМ: 

 

Да се открие процедура на покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.2 от 

Закона за обществените поръчки за ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА 

ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС ВЪВ 2. 

СУ «АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ» ЗА 2019 ГОДИНА, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”: 

 

1. Предмет на поръчката - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА 

ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС ВЪВ 2. СУ 

«АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ» ЗА 2019 ГОДИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН «ВИТОША» 

 
2. Обем на поръчката – 40 325,55 лева (с ДДС) 

 

3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: На основание 

чл.191, ал.1, т.2 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 и чл.21, ал.16, т.2 от Закона за 

обществените поръчки, където е регламентирано, че при възлагане на обществени 

поръчки за доставки, чиято стойност е от 30 000 лева до 70 000 лева без ДДС, 

възложителите могат да прилагат процедура на събиране на оферти или покана до 

определени лица. Дейностите по предмета на тази обществена поръчка не могат да се 

реализират от лице, избрано в условията на конкуренция. 

Конкретното възлагане цели осигуряване на подкрепителна закуска на ученици от 

първи до четвърти клас през 2018 година, средствата за което са целеви, определени с 

норматив по РМС 776/30.11.2018 година и решение на ПС №6/20.12.2019 година. 

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от 

тях – публична общинска собственост /каквато част се явява стола и бюфета на 

училището/, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда 

на чл.14, ал.2 от същия закон след решение на Общинския съвет. Когато имотите – 

публична общинска собственост са предоставени за управление по реда на чл.12 от 

Закона за общинската собственост /какъвто е случая с общинските училища, прилагащи 



системата на делегиран бюджет/, части от тях могат да се отдават под наем, при 

условие, че не се възпрепятства осъщесвяването на дейностите, за които съответния 

имот е предоставен за управление. 

На основание чл. 36, ал.1, т.5 общините осигуряват и контролират условия за столово 

хранене за учениците. 

На основание чл.52, ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и 

конкурси на Столичен общински съвет, със заповед Кмета на Столична община възлага 

на кмета на района, на чиято територия се намира училището, да проведе конкурса и да 

сключи съвместно с директора на училището договор със спечелилия конкурса 

участник. В тази връзка е издадена Заповед №СОА16-РД-09-809/04.05.2016 година на 

Кмета на Столична община. 

Със Заповед №РВТ16-РД98-13/25.07.2016 година на Кмета на район “Витоша” е 

открита и проведена процедура за избор на изпълнител на ученическото столово 

хранене в стола и бюфета на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев”. Договорът е сключен с 

„Джое кетъринг” ЕООД. 

Предвид изложеното възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно 

поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. 

 

5. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез покана до определени лица по реда 

на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки 

 

6. Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 31.05.2019 година 

 

7. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. „Ген. Суворов” №36, сградата 

на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев”. 

 

8. Обявата за настоящата обществена поръчка да се публикува в Профила на 

купувача 2. СУ „Акад. Емилиян Станев”. 

 

9. Изисквания за кандидатстване: Офертата се представя в запечатан непрозрачен 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има посочени адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие и административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 



- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

10. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, 

определен за изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените 

поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалище на участника за липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участника е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Ивайло Георгиев, финансов 

контрольор. 

 

 

 

 

Директор: ...........П................. 

      (Л. Торньова) 


