
Утвърждавам: 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 
Днес, 02.07.2015 г., комисията,  назначена със заповед № ЛС-11-30/ 23.06.2015 г. 

на главния секретар на президента, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. И.К. – директор на дирекция „Протокол“; 

2. Б.М. – директор на дирекция „Правна“; 

3. Л.Л. – главен експерт в отдел „Държавни посещения“ на дирекция 

„Протокол“; 

4. А.М. – главен експерт в отдел „Държавни посещения“ на дирекция 

„Протокол“ 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия протокол за 

получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в отговор на 

публична покана изх. № 02-03-72/ 11.06.2015 г. за  представяне на оферти за възлагане 

на обществена поръчка за приготвяне и доставяне на храна за официални и работни 

закуски, обеди и вечери и организиране на коктейли и приеми, давани от президента на 

Република България. 

                                                             
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на личните 
данни. 
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I. В отговор на публичната покана е постъпила една оферта с вх. № 02-03-72(1)/ 

22.06.2015 г., 13,39 ч. от „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД, ЕИК 131364145. 

Предвид наличието само на една подадена оферта, комисията извърши преценка 

на условията за възлагане на поръчката, при която установи, че е предвидено 

обществената поръчка да бъде възложена на лице, което отговаря на общите изисквания 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и на поставените минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация на оферентите. 

Наред с това, като взе предвид, че критерият за възлагане на поръчката е 

„икономически най-изгодна оферта“, комисията анализира приложението на посочената 

в документацията методика за оценяване на офертите при наличието само на една 

подадена оферта, при което установи: 

По методиката са предвидени ценови показатели, за всеки от които 

предложенията са с числови стойности и оценяването по тях се извършва спрямо 

референтната най-ниска предложена стойност. В конкретния случай, при наличието само 

на една подадена оферта, тя получава максималната оценка по съответния показател. 

По показателите за оценка на техническото предложение е предвидено да се 

извърши експертна оценка на база сравнителен анализ на предложените примерни 

менюта чрез визуална преценка и дегустация от членовете на комисията. За тези 

показатели е предвидена долна граница на общия резултат от оценяването, която служи 

за разграничение между оферта, която подлежи на оценяване и оферта, която не отговаря 

на изискванията на възложителя. В конкретния случай, при наличието само на една 

подадена оферта, на етапа на оценка на офертите може да възникне основание за 

преустановяване на по-нататъшното й разглеждане, ако при оценяването получи общ 

резултат, по-малък от предвидените в документацията 40 т. за СОП 1, респ. 20 т. за 

СОП 2. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, чл. 46, ал. 1 и чл. 

49, ал. 1 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на 

президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Офертата на „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД ще бъде отворена и разгледана с 

цел проверка на съответствието й, както и съответствието на оферента с изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие. 
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2. Офертата ще бъде оценявана, ако оферентът и представената от него оферта 

отговарят на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 

документацията за участие. 

3. Оферентът ще бъде предложен за изпълнител на обществената поръчка, ако 

съгласно утвърдената в документацията методика за оценка на офертите получи общ 

резултат от оценяването по техническите показатели не по-малко от 40 т. за СОП 1, респ. 

не по-малко от 20 т. за СОП 2.  

 

II. На 23.06.2015 г., 11,15 часа,  в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. “Дондуков” 2, се проведе публично заседание за отваряне на  

офертите, представени за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

 

Комисията започна своята работа на обявения с публичната покана ден с 15 

минути по-късно от обявения час, до който момент за провеждане на заседанието не се 

явиха представители на оферента, на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

 

Комисията констатира, че  офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик 

с ненарушена цялост. Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото 

предложение, както следва: 

СОП 1 „Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни 
закуски, обеди и вечери“  

№ Цени Цена без 
ДДС, лева 

1 Обща цена за примерно мероприятие „Работен обяд” 988,80 

2 Обща цена за примерно мероприятие „Официална вечеря” 3051,20 

3 Цена за осигуряване на един готвач 60,00 

4 Цена за осигуряване на един сервитьор 60,00 

5 Цена за транспорт на територията на гр. София  

5.1 Цена за транспорт за официална вечеря, обяд, работна закуска 
до 60 човека 

60,00 

5.2 Доставка на плата (до 40 бр. максимум) за рамките на гр. 
София 

30,00 
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СОП 2 „Организиране на коктейли и приеми“ 

1 Обща цена за примерно мероприятие „Прием” 5770,00 

2 Цена за осигуряване на един сервитьор 60,00 

3 Цена за транспорт на територията на гр. София  

3.1 Транспорт за коктейл до 300 човека 250,00 

3.2 Доставка на плата (до 40 бр. максимум) за рамките на гр. 
София 

30,00 

 

 

III. На 26.06.2015 г., 10,00 часа, в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята работа с 

разглеждане на офертата с цел проверка на съответствието й, както и съответствието на 

оферента с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 

документацията за участие. 

 

Комисията извърши проверка за наличие на всички изискуеми съгласно 

публичната покана и документацията документи, както и дали същите са изготвени и 

оформени правилно, при която установи, че оферентът “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД 

е представил всички необходими документи, съгласно публичната покана и 

документацията и същите са изготвени и оформени правилно.  

Във връзка с установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за възлагане 

на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-

11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

1. Допуска офертата на оферента “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД до по-

нататъшно разглеждане. 

 

Комисията пристъпи към подробното разглеждане на всички документи за 

подбор, представени от оферента, за съответствието им с обявените с публичната покана 

и документацията изисквания. При проверката се установи, че за доказване 

съответствието си с изискването по т. 3 от минималните изисквания за технически 

възможности и квалификация, посочени в документацията, а именно, че има внедрена 

система за управление на безопасността на храните съгласно изискванията на стандарт 
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EN:ISO 22000:2005 или еквивалентен, оферентът е представил документи за въведена 

НАССР-система. 

Комисията счита, че при наличие на въведена НАССР-система, оферентът 

отговаря по еквивалентен начин на изискванията на стандарт EN:ISO 22000:2005, тъй 

като съгласно дефинираното в него, този стандарт обединява принципите на системата 

Анализ на опасността и контрол в критични точки (НАССР) и стъпките по прилагането, 

разработени от Комисията на Кодекс Алиментариус. Освен това, съгласно легалната 

дефиниция по § 1, т. 56 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, „система 

за управление на безопасността на храните“ е системата от програми и процедури, 

основаващи се на добрата практика за производство и принципите на системата Анализ 

на опасностите и критични контролни точки (НАССР), чието внедряване създава 

условия за самостоятелен контрол и осигуряване безопасността на храните, или е 

система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус или на БДС ISO 

22 000. 

С оглед на изложеното, комисията установи, че оферентът “ЛАУРА 

КЕТЪРИНГ” ЕООД съгласно представените документи отговаря на всички 

изисквания, поставени от възложителя.  

 

Във връзка с установеното и на основание по чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

2. Допуска офертата на “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД до оценяване, ако по 

същество отговаря на предварително обявените с публичната покана и документацията 

условия и изисквания, включително на техническите спецификации. 

 

Комисията извърши проверка на офертата по същество дали отговаря на 

предварително обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

При проверката се установи, че представената оферта отговаря на обявените с 

публичната покана и документацията условия и изисквания. 

 

Във връзка с установеното и на основание по чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 
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Р Е Ш И : 

3. Допуска офертата на “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД до оценяване. 

4. Определя представянето на примерните менюта да се състои на 01.07.2015 г., 

от 11,00 часа. 

 

IV. На 01.07.2015 г., 11,00 часа, в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята работа с 

представяне на примерните менюта от оферента. 

Комисията констатира, че в изпълнение на решението по т. 4 оферентът е 

уведомен своевременно на 26.06.2015 г. по електронен път от председателя на комисията 

за определените ден и час за представяне на примерните менюта, съгласно условията за 

избор на изпълнител на обществената поръчка. 

В посочените ден и час оферентът “ЛАУРА КЕТЪРИНГ” ЕООД представи 

пред членовете на комисията приготвените ястия от предложените примерни менюта. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата по показателите за оценка на 

техническото предложение в съответствие с обявената методика. 

 

СОП 1 „Приготвяне и доставяне на храна за официални и работни 

закуски, обеди и вечери“ 
 

1. Оценяване по показател „Асортимент, аранжиране и декорация на храната 

(А)“ 

1.1. Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню „Работен обяд“ 

(А1) – храната от меню “ Работен обяд“ отговаря в пълна степен на изискванията за 

асортимент; отлично аранжирана и декорирана, с много вкус и деликатност. 

1.2. Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню „Официална 

вечеря“ (А2) – храната от меню „Официална вечеря“ отговаря в пълна степен на 

изискванията за асортимент; аранжирана и декорирана много добре; видът на едно от 

блюдата /салата-свежа зелена салата/ в недостатъчна степен съответства на официалния 

характер на мероприятието. При представянето на следястието – подбрани български 

сирена „Асорти“ е по-удачно добавяне на грозде вместо домат. 
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На тази база комисията счита, че асортиментът, аранжирането и декорацията на 

храната, представена от „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД по СОП 1, удовлетворяват 

възложителя, като храната от меню „Работен обяд“ удовлетворява възложителя във 

висока степен, поради което комисията 

Р Е Ш И : 

5. Оценява офертата по СОП 1 по показател „Асортимент, аранжиране и 

декорация на храната (А)“, както следва: 

5.1 Оценка по показател Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню 

„Работен обяд“ (А1) – 90 т. 

5.2 Оценка по показател Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню 

„Официална вечеря“ (А2) – 70 т. 

5.3 Обща оценка по показател Асортимент, аранжиране и декорация на храната 

А=А1х15%+А2х15% - 24,00 т. 

 
2. Оценяване по показател „Вкусови качества на храната (В)“ 

2.1. Вкусови качества на храната от меню „Работен обяд“ (В1) – храната от 

меню “Работен обяд“ отговаря на изискванията на поръчката и представя българските 

национални традиции в кулинарията; храната има отлични вкусови качества; отчетена е 

степента на официалност на обяда; съобразени са във висока степен културните различия 

на гостите, като това не се отразява на вкусовите качества на храната и спецификата на 

националната кухня. 

2.2. Вкусови качества на храната от меню „Официална вечеря“ (В2) - храната 

от меню „Официална вечеря“  има  много добри вкусови качества. Съобразени са 

степента на официалност на вечерята, българските национални традиции, спецификата 

на националната кухня и културните различия на гостите; представеното меню е 

съобразено с изискванията на възложителя. 

 

На тази база комисията счита, че вкусовите качества на храната, представена от 

„ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД по СОП 1, удовлетворяват възложителя във висока 

степен, поради което комисията 

Р Е Ш И : 

6. Оценява офертата по СОП 1 по показател „Вкусови качества на храната (В)“, 

както следва: 
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6.1 Оценка по показател Вкусови качества на храната от меню „Работен обяд“ (В1) – 

95 т. 

6.2 Оценка по показател Вкусови качества на храната от меню „Официална вечеря“ 

(В2) – 90 т. 

6.3 Обща оценка по показател Вкусови качества на храната В=В1х20%+В2х20% – 

37,00 т. 

 
7. Оценява офертата по СОП 1 по техническите показатели с общ резултат 

61,00 т.  

 

СОП 2 „Организиране на коктейли и приеми“ 

1. Оценяване по показател „Асортимент, аранжиране и декорация на храната 

(А)“ - храната от меню „Коктейл“ е представена с разнообразен и богат асортимент; 

отлично аранжирана и декорирана; менюто е съобразено с целта на мероприятието по 

вид на предложените коктейлни хапки; обемът на част от предложените коктейлни хапки 

не е съобразен с характера на събитието. 

 

На тази база комисията счита, че асортиментът, аранжирането и декорацията на 

храната, представена от „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД по СОП 2, удовлетворяват 

възложителя във висока степен, поради което комисията 

Р Е Ш И : 

8. Оценява офертата по СОП 2 по показател „Асортимент, аранжиране и 

декорация на храната (А)“, както следва:  

8.1 Оценка по показател Асортимент, аранжиране и декорация на храната от меню 

„Коктейл“ (А1) – 80 т. 

8.2 Крайна оценка по показател Асортимент, аранжиране и декорация на храната 

А=А1х20% - 16,00 т. 

 
2. Оценяване по показател „Вкусови качества на храната (В)“ - храната от меню 

„Коктейл“ има добри вкусови качества; с усещане за свежи и прясно обработени 

продукти; видът на предложената храна от меню “Коктейл“ е добър и задоволява 

изискванията за разнообразие и специфика на българската национална кухня; 

предложеното меню се отличава с вкусово разнообразие. 
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На тази база комисията счита, че вкусовите качества на храната, представена от 

„ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД по СОП 2, удовлетворяват възложителя, поради което 

комисията 

Р Е Ш И : 

9. Оценява офертата по СОП 2 по показател „Вкусови качества на храната (В)“, 

както следва: 

9.1 Оценка по показател Вкусови качества на храната от меню „Коктейл“ (В1) – 70 т. 

9.2 Крайна оценка по показател Вкусови качества на храната В=В1х20% - 14,00 т. 

10. Оценява офертата по СОП 2 по техническите показатели с общ резултат 

30,00 т.  

 

С оглед резултатите от разглеждане и оценяване на офертата, тъй като оферентът 

получи общ резултат от оценяването по техническите показатели повече от 40 т. по 

СОП 1 и повече от 20 т. по СОП 2 и с оглед решението по т. 3 от настоящия протокол, 

комисията 

Р Е Ш И : 

11. Предлага за изпълнител на обществената поръчка за приготвяне и 

доставяне на храна за официални и работни закуски, обеди и вечери и организиране на 

коктейли и приеми, давани от президента на Република България, по двете 

самостоятелно обособени позиции, да бъде избран оферентът „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ 

ЕООД, ЕИК 131364145. 

 

К О М И С И Я :  
    
    
    
 Председател: /П/  
    /М.Т./  
 Членове:   
    
 1. /П/ 2. /П/  
 /И.К./ /Б.М./  
    
    
 3. /П/ 4. /П/  
 /Л.Л./ /А.М./  

 


