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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

Днес 11.12.2014 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията 
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-2033/10.12.2014 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:  
„Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет“ и обект 12 

„Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ по проект: „Подготовка на 

инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013г.“, с уникален номер 00073-2014-0043 в 

регистъра на АОП и публикувано обявление 630179 от дата 23.10.2014г. 

 

 

 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел „Техническа 
инфраструктура” в Община Велико Търново; 

 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

2. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново; 

3. арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново; 

4. Надя Петрова – Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени 

поръчки” в Община Велико Търново; 

5. инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

6. Мариана Иванова – Старши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново; 

 

 

 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1.инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново; 

2. арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново; 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

2. Мариана Варнева – Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

3. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

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

Търново;  

5. Даниела Дойнова – Старши експерт в отдел „ОП“  в Община Велико Търново; 
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6. Мариела Цонева – Директор на дирекция „Общинско развитие” в Община Велико 

Търново;  

7. Радина Петкова – Младши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново; 

8. Ана Тодорова – Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново; 

9. Светозара Стефанова – Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново; 

10. инж. Иван Иванов – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

11. арх. Лора Бъчварова – Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 

12. инж. Христо Грозев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново. 

13.инж.Вяра Димитрова – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

 

Поради отсъствието на инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел „Техническа 
инфраструктура” в Община Велико Търново, неговото място бе заето от арх. Николай 

Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново, като председател. 

 

Поради отсъствието на инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и 

устройство на територията” в Община Велико Търново, неговото място бе заето от 
инж. Христо Грозев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново, като член. 

 

Поради заемането на мястото на председател  от арх. Николай Малаков – Главен 

архитект на Община Велико Търново, неговото място бе заето от арх. Лора Бъчварова – 

Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново, като член. 

 

Преди започване на работа всички членове на комисията  подписаха декларации по чл. 

35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и чл. 35, ал. 2 от ЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

 

Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22- 

2033/10.12.2014г. на Кмета на Община В. Търново. 

 

  В присъствието на лицата посочени по-горе комисията започна да отваря 
офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на офертите стриктно се 
приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП.  

 

I. Оферта с вх. №5300-7701/09.12.2014 г. в 15:51ч. на Обединение 

„ВАРИАНТ-АСК“  с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ №15, ет.4,  

тел:0888205911  , e-mail:arch_brainova@abv.bg   за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет“ и 

обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ по проект: 

„Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия 

програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.“съдържа: плик №1 „Документи за 
подбор”, плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана 
цена”: 

 Плик №1 „Документи за подбор”: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата по Образец №1, оригинал 

подписан и подпечатан на стр.1 до стр.3. 
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2. Представяне на участникът по Образец №2, оригинал подписан и подпечатан за 
ЕТ „Вариант – Р – Румяна Бузева“ на стр.4. 

3. Представяне на участникът  по Образец №2, оригинал подписан и подпечатан за 
„Агенция Стройконтрол-ВТ“ ООД на стр.5. 

4. Представяне на участникът по Образец №2, оригинал подписан и подпечатан на 
Обединение „Вариант – АСК“, на стр.6. 

5. Заверени копия от справки от търговски регистър за фирмите участници в 
обединението, подписани и подпечатани на стр.7 до стр.8. 

6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл.47, 

ал.1, т.1 /от „а“ до „д“/, т.2, т.3 и т.4, и чл.47, ал.5 от ЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана от Румяна Бузева на стр.9 до стр.11. 

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл.47, 

ал.1, т.1 /от „а“ до „д“/, т.2, т.3 и т.4, и чл.47, ал.5 от ЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана от Емануил Серафимов на стр.12 до стр.14. 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл.47, 

ал.1, т.1 /от „а“ до „д“/, т.2, т.3 и т.4, и чл.47, ал.5 от ЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана от Румяна Бузева като представляващ обединението на стр.15 до 

стр.17. 

9. Заверено копие от удостоверение за вписване в публичен регистър, подписано и 

подпечатано на стр.18. 

10. Заверено копие от договор за учредяване на обединение, подписан и подпечатан 

на стр.19 до стр.22. 

11. Вносна бележка за внесена гаранция за участие, подписан и подпечатана на 
стр.23. 

12. Информация за банковата сметка по образец №7, оригинал подписана и 

подпечатана на стр.24. 

13. Списък на услугите които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, оригинал подписан и подпечатан на стр.25 до стр.26. 

14. Списък на лицата които отговарят за извършването на услугата, оригинал 

подписан и подпечатан на стр.27 до стр.28. 

15. Заверени копия от Удостоверения за проектантска правоспособност, 
удостоверение за вписване в публичен регистър, застрахователни полици, 

дипломи и сертификати, подписани и подпечатани на стр.29 до стр.71. 

16. Заверени копия от удостоверния, подписани и подпечатани на стр.72 до стр.73. 

17. Декларация на основание чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липсата на обстоятелства по 

чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, оригинал подписана и подпечатана за фирмите участници 

в обединението и за обединението на стр.74 до стр.76. 

18. Информация относно участието на подизпълнители по образец №13, оригинал  

за фирмите участници в обединението и за обединението подписани и 

подпечатани на стр.77до стр.80. 

19. Декларации по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП оригинал подписани и подпечатани за 
фирмите участници в обединението и за обединението на стр.81 до стр.82. 

20. Декларация за приемане на условията в проекта на договора оригинал подписана 
и подпечатана на стр.83. 

 

На следващото си заседание, комисията ще обсъди наличието и редовността на 
представените документи в плик №1 от офертата. Участникът бе уведомен , че 
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комисията ще обективира резултатите от своята работа в протокол, в който ще се 
опишат изчерпателно липсващите документи или констатираните несъответствия, като 

ще определи срок за представянето им, еднакъв за всички участници. 

 

Комисията приключи работа в 14:30 часа. 
 

КОМИСИЯ в състав: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………………………………... 

/ арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;/ 

 

 

 И ЧЛЕНОВЕ:  

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново;/  

 

 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ инж. Христо Грозев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново./ 

  

 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ арх. Лора Бъчварова – Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;/ 

 

 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ Надя Петрова – Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени 

поръчки” в Община Велико Търново;/  

 

 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;/ 

 

 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

/ Мариана Иванова – Старши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново;/  

 

 


