
Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
 

 

 

„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….(П) 

Зорница Кънчева – Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 

 

И ЧЛЕНОВЕ:  

……………………………………(П) 

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново  

 

…………………………………..(П) 

2.Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново 

 

………………………………….(П) 

3. Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 

 

………………………………….(П) 

4. д-р Здравко Николаев Димитров - № 58 за област Велико Търново от Национален 

регистър  на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, 

съгласно чл. 33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, № 74/04.10.2011 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….(П) 

Зорница Кънчева – Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 

 

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
 „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

 

 

……………………………………(П) 

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново  

 

 

 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
 „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

…………………………………..(П) 

2.Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново 

 

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
 „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

 

 

………………………………….(П) 

3. Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 

 

 

 

 



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:  
 

 

 „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 

 

Фирма 
Ц - ценови 

критерий  
х 50% 

М – Методология 

за изпълнение на 

поръчката                                                   

х 50% 
К - общ 

сбор 

ЕТ „Пролет – 

Йордан 

Йорданов“ 

100 50 50 25 75 

 

 

 

 

………………………………….(П) 

4. д-р Здравко Николаев Димитров - № 58 за област Велико Търново от Национален 

регистър  на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, 

съгласно чл. 33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, № 74/04.10.2011 г. 
 


