
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –  РУСЕ  

 

ЗАПОВЕД № РД-18-094 

07.12.2020 г. 

 

На основание чл. 257, ал 1, ал. 2, чл. 258 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и при условията на чл. 20, 

ал. 3, т. 3 от ЗОП и във връзка с доклад на главния счетоводител от 27.11.2020 г.  

 

НАРЕЖДАМ  

1. Да се проведе обществената поръчка с предмет „Доставка на закуски за учениците от І 

до ІV клас при СУ „Христо Ботев“ – Русе от януари 2020 г. до декември 2020 г.  Доставката да се 

възложи чрез събиране на оферти с обява съгласно глава 26, чл. 20 , ал. 3 от ЗОП.  

2. Възложител: СУ „Христо Ботев“ – Русе 

3. Правно основание - Стойността на поръчката е под 30 000 лв. без ДДС, което 

предполага законосъобразното прилагане на правната възможност на чл. 20, ал.3 от ЗОП.  

Не са планувани сходни дейности, стойностите на които биха могли да се съберат с 

настоящата. 

Дейностите предмет на поръчката „Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас при 

СУ „Христо Ботев“ – Русе“ са с прогнозна стойност 26 095 лв. без ДДС. 

4. Мотиви – СУ „Христо Ботев“, като образователна институция, следва да осъществи 

подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, в т.ч. подпомагане на 

храненето на учениците от І до ІV клас. 

5. Средствата, с които се осигурява доставка на закуски се определят според разпоредбите 

на чл. 12 и чл. 13 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. и приета с ПМС № 

219 от 05.10.2017г. 

6. Определям срок за получаване на офертите по публикувано в профила на купувача 

обявление до 18.12.2020 г.  

7. Срок и място за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 21.12.2020 г. от 

14.00 ч в Централната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените в нея лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 


