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О Б Щ И Н А   В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О 

 

ЗАПОВЕД 

 
№…………………. 

 

гр. Велико Търново……………2015 г. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1от ЗОП и отразените резултати и 

мотиви в протоколи от дати, както следва: 11.12.2014 г.; 05.01.2015г.; 14.01.2015 г. и 

19.01.2015 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-2033/10.12.2014 г. на 

Кмета на Община Велико Търново за разглеждане 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” 2007-2013 г. “, с уникален номер 00073-2014-0043 в регистъра 

на АОП и публикувано обявление № 630179 от дата 23.10.2014 г.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

І. Класирането за обществена поръчка чрез 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 ВеликоТърново за следващия програмен период”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г.  

 

1-во място за Оферта вх. № 5300-7701/09.12.2014 г., 15, 51 часа на ОБЕДИНЕНИЕ 

„Вариант – АСК”, гр. Велико Търново със 100 т. 

 

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по показателите 

от методика, Т- техническа оценка на предложението, отразени в протоколите от 

работата на комисията и мотивите по показател  Фn–Финансова оценка, отразени в 

протоколите от работата на комисията. 

 

 

ІІ. Определям за изпълнител на 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 
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проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. ,както следва: 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „Вариант - АСК“, гр. Велико Търново, 5000 , ул. „Васил Левски”, 

№ 15, ет. 1,  тел. 062 601626, 0888205 911 факс: 062 601 626; e-mail: 

arhch_brainova@abv.bg, лице за контакт: арх.Румяна Брайнова - Бузевасъс 100т. 

 

III. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от  настоящата заповед да бъде изпратен на 

участника  в 3 - дневен срок. 

 

ІV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 

съгласно чл. 120 и следващите от  Закона за обществените поръчки пред Комисията за 

защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

 

 

 Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 
 

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ(П) 

Кмет на Община Велико Търново 
 

 

Съгласували: 

Русанка Александрова(П) 

Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;  

 

 

 

Надя Петрова:(П) 

Директор на дирекция ОСОПв Община Велико Търново 

 

Изготвил:(П) 

Теодора Минкова 

Началник отдел ОП 


