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ПРОТОКОЛ 

Днес на дата 03.11.2014 г. в 15:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 30, ал. 1 от Вътрешните правила във връзка с 
чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД на Кмета на Община Велико Търново, със 
задача: да отвори, оцени и класира офертите подадени във връзка с възлагане на обществена 
поръчка с предмет: "Художествена консервация и реставрация по позиции: 

Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий 
Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение 
Господне" в Преображенския манастир; 

Позиция 2 - Художествена консервация и реставрация на иконостаса и иконите на 
църквата "Рождество на Пресвета Богородица" в с. Плаково." 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Донка Колева - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм" в 
Община Велико Търново (професионално компетентно лице) 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 

Община В. Търново; 
2. Илка Тодорова - Гл. счетоводител на дирекция „Култура и туризъм" в Община 

Велико Търново; 
3. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел ТИ в Община Велико Търново; 
4. Петя Георгиева Кънчева - Кметски наместник на с. Плаково; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор Дирекция СУТ в Община 
Велико Търново. 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - правоспособен юрист; 
2. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
3. Мариана Варнева - Юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
5. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
6. Кристина Димитрова - технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново; 
7. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП в Община В. Търново; 
8. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В. Търново; 
9. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община 

Велико Търново; 
10. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново; 
11. арх. Лора Бъчварова - старши експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 
12. Дочка Манева Михова - Главен специалист в с. Плаково. 

Поради отсъствието на Илка Тодорова - Гл. счетоводител на дирекция „Култура и 
туризъм" в Община Велико Търново, в комисията участва Светозара Стефанова - Главен 
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експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; Поради отсъствието на инж. Цанко 
Бояджиев - Началник отдел ТИ в Община Велико Търново, в комисията участва инж. Иван 
Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново; 

Преди започване на работа комисията подписа декларации по чл. 35, ал. 1,т.1, т.2, т.З и 
чл. чл. 35, ал.1, т.2, т.З и т. 4 отЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите 
постъпили в отговор на покана на възложителя по реда на чл. 1016 от ЗОП. Постъпили са 
2/две/ оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 94-11-421/03.11.2014 г. от 09:44 часа от Лозинка Койнова-Арнаудова, с 
адрес град София, ул. „Елемаг", бл. 307, вх. А, 16 ет., ап. 96, тел. 02/8657619, e-mail: 
lozinka KW@abv.bg, съдържа: 

- Административни сведения; 
- Техническо предложение за позиция 1; 
- Ценово предложение за позиция 1; 
- Приложение 4; 
- Списък на лицата на разположение на участника; 
- Удостоверение за вписване в публичен регистър по чл. 165 от ЗКН; 
- Списък на Услугите Образец №6; 
- Заверено копие на договор към списъка на договорите; 
- Проект на договор; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - от Лозинка Арнаудова; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
- Декларация относно липса на обстоятелства по чл. 47 ал. 5 от ЗОП; 

Комисията след отваряне и разглеждане на офертата констатира следните обстоятелства 
за представената оферта с вх. № 94-11-421/03.11.2014 г. от 09:44 часа от Лозинка Койнова-
Арнаудова, с адрес град София, ул. „Елемаг", бл. 307, вх. А, 16 ет., ап. 96, тел. 02/8657619, 
e-mail: lozinka KW@abv.bg: 

Участникът е представил всички изискани документи в офертата си. Представена е 
методология за извършване на работите предмет на поръчката. 

След като разгледа подробно офертата на участника комисията оцени представената 
оферта според критерият за оценка. 

По показател Ц - Ценови критерий, предложената обща цена е 16000 лв. Тъй като това е 
единствената оферта тя се явява и най-ниска цена, която като такава получава максималният 
брой 100 т. 

По Показател Т - Техническа оценка участникът е представил методология и 
организация в офертата си. Същата е общо развита и не дава яснота по самата реализация на 
поръчката. Липсват обособени етапи, ресурсното обезпечаване, координация на дейностите и 
участниците в процеса. Посочени са обстойно методите на изпълнението на услугата, както и 
материалите за това. Организацията на работата е схематично представена като длъжностите са 
само изброени. 

С оглед на гореизложеното комисията оценява техническата част от офертата с 10 т. 

По показател С - Срок за изпълнение, участникът е заявил, че ще завърши обекта не по-
късно от 13.11.14 г., което считано от крайния срок за подаване на оферти е 7 /седем/ работни 
дни. Тъй като това е единствената оферта този срок се явява най-кратък и затова получава 
максимален брой точки 100. 

2 

mailto:KW@abv.bg
mailto:KW@abv.bg


Комплексната оценка на участника се образува по следната формула: 
К= Ц х 40% + Т х 50% + С х 10%, съответно К= 100 х 40% + 10 х 50% + 100 х 10% = 55 т. 

С оглед на гореизложените обстоятелства комисията класира Оферта с вх. № 94-ДД-
2557/31.10.2014 г. от 12: 27 часа от Лозинка Койнова-Арнаудова, с адрес град София, ул. 
„Елемаг", бл. 307, вх. А, 16 ет., ап. 96, тел. 02/8657619, e-mail: lozinka KW@abv.bg, на 
първо място за Позиция 1. 

2. Оферта с вх. № 94-ДД-2557/31.10.2014 г. от 10:02 ч. от Дияна Тотева, ул. „Момина 
крепост", № 1, вх. Б, ет. 1, град Велико Търново 5000, телефон : 0889485606, e-mail: 
diana toteva@abv.bg съдържа: 

- Документация, критерий за оценка; 
- Документация за обект: иконостас на храм „Рождество Богородично" с. Плаково; 
- Административни сведения; 
- Техническо предложение за позиция 2; 
- Ценово предложение за позиция 2; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - от Дияна Тотева; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - от Пламен Стефанов; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - от Петър Първанов; 
- Списък на лицата на разположение на участника; 
- Списък на Услугите Образец №6; 
- Заверено копие на граждански договор; 
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
- Декларация относно липса на обстоятелства по чл. 47 ал. 5 от ЗОП; 
- Декларация от Цонка Тодорова за ангажиране с изпълнението на поръчката; 
- Приложение 5; 

Комисията констатира следните обстоятелства за представената оферта с вх. № 94-ДД-
2557/31.10.2014 г. от 10:02 ч. от Дияна Тотева, ул. „Момина крепост", № 1, вх. Б, ет. 1, град 
Велико Търново 5000, телефон : 0889485606, e-mail: diana toteva@abv.bg 

Участникът е представил всички изискани документи в офертата си. Представена е 
методология за извършване на работите предмет на поръчката. 

След като разгледа подробно офертата на участника комисията оцени представената 
оферта според критерият за оценка. 

По показател Ц - Ценови критерий, предложената обща цена е 40440 лв. Тъй като това е 
единствената оферта тя се явява и най-ниска цена, която като такава получава максималният 
брой 100 т. 

По Показател Т - Техническа оценка участникът е представил методология и 
организация в офертата си. Същата е общо развита и не дава яснота по самата реализация на 
поръчката. Липсват обособени етапи, ресурсното обезпечаване, координация на дейностите и 
участниците в процеса. Посочени са обстойно методите на изпълнението на услугата, както и 
материалите за това.. Организацията на работата е схематично представена като длъжностите 
са само изброени. 

С оглед на гореизложеното комисията оценява техническата част от офертата с 10 т. 

По показател С - Срок за изпълнение, участникът е заявил, че ще завърши обекта не по-
късно от 13.11.14 г., което считано от крайния срок за подаване на оферти е 7 /седем/ работни 
дни. Тъй като това е единствената оферта този срок се явява най-кратък и затова получава 
максимален брой точки 100. 

Комплексната оценка на участника се образува по следната формула: 
К= Ц х 40% + Т х 50% + С х 10%, съответно К= 100 х 40% + 10 х 50% + 100 х 10% = 55 т. 
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С оглед изложените обстоятелства комисията класира Оферта с вх. № 94-ДД-
2557/31.10.2014 г. от Дияна Тотева, ул. „Момина крепост", № 1, вх. Б, ет. 1, град Велико 
Търново 5000, телефон : 0889485606, e-mail: diana toteva@aby.bg на първо място за 
Позиция 2. 

На основание чл. 48 от „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в 
Община Велико Търново" комисията предлага следното класиране за публичната покана с 
предмет "Художествена консервация и реставрация по позиции: 

Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий 
Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение 
Господне" в Преображенския манастир; 

Позиция 2 - Художествена консервация и реставрация на иконостаса и иконите на 
църквата "Рождество на Пресвета Богородица" в с. Плаково.". 

За Позиция 1 - на първо място Лозинка Койнова-Арнаудова; 

За Позиция 2 - на Първо място Дияна Тотева; 

Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предават на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно Заповед № РД 22-1599/30.09.14 г. 

Комисията приключи работа в 15.30 часа. 

ПРЕД'СЕ'ДЙР)ЕJI: арх. Донка Колева - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм" в 
Община Велйко Търново {професионално компетентно лице); 

И ЧЛЕНОВЕЦ 

1. Олга Петър^е^а - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в Община 
В/Търново; 

2\. Свет||Щ^ррефан(\ва - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 

3. инж\]ЙМн Иванов|- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново; 

• • -М • у 
4. Петя Георгиева Кънчева - Кметски наместник на с. Плаково; 
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