
ПРОТОКОЛ №1 

Днес 03.02.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията 
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-323/02.02.2016 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, 
мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: 
Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света 
Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на 
територията на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2015-0035 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление № 704432 от дата 23.12.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Устройство на 
територията и развитието"; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 
2. Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община В. Търново; 
3. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
4. Ивелина Златева - Началник УССД при ОД на МВР - В. Търново 
5. Нелина Църова - Директор дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново; 
6. Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено 
„Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 

инж. Динко Кечев - Директор дирекция СУТ в Община В. Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Десислава Йонкова - Директор дирекция „Правна" в Община В. Търново; 
2. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново; 
3. инж. Динко ] Кечев - Директор дирекция СУТ в Община В. Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
5. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП в Община В. Търново; 
6. инж. Ивайло Дачев - Гл. експерт в отдел ТИ в Община В. Търново; 
7. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел ТИ в Община В. Търново; 
8. Милка Начева - Главен специалист в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 
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9. Грета Иванова - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново; 
10. Веселин Стойков - Гл. специалист в отдел ОС в Община В. Търново; 
11. инж. Иван Иванов - Гл. експерт в отдел ТИ в Община В. Търново; 
12. инж. Иван Петров - Гл. специалист в отдел ОС в Община В. Търново; 
13. Боряна Колева - Старши експерт дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново; 
14. Росица Димитрова - Директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
15. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
16. д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
17. Пенка Игнатова - Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
18. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
19. Теодора Филева - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
20. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител към дирекция ОМДС в 
Община Велико Търново; 
21. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико 
Търново; 
22. Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
23. Маринела Джартова - Началник отдел „Общинска собственост" в Община Велико 
Търново; 
24. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
25. Даниела Дойнова - Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
26. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
27. Зорница 1 Кънчева-Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в 
Община Велико Търново; 

Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха декларации по 
чл. 35, ал.1, т . 1 , т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП, неразделна част от настоящият 
протокол. 

Председателят на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 22-323/02.02.2016 
г. на Кмета на Община В. Търново. 

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. 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

Стефан Стефанов и Димитър Широков с пълномощни от „Велттед Секюрити" ЕООД; 

Николай Минчев с пълномощно от „Делта Гард" ООД; 

Магбуле Мехмедова с пълномощно от „Бойдип" ЕООД; 

Стефан Калчев управител на „Авангард СОД" ООД и Красимир Анев с пълномощно от 
„Авангард СОД" ООД. 
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I. Оферта на „Велттед Секюрити" ЕООД, с вх. № 5300-747/29.01.2016 г. от 13:54 
часа, с адрес: град Велико Търново 5000, ул. Мармарлийска №41, тел. 
062/623973;637438;0887388750, факс:062/649853,е-шаЦ:уе1Ше(1@аЬу.Ь^ Плик №1, 
Плик №2, Плик №3, запечатани; 

Плик №1 от офертата на участника за позиция 1 съдържа: 

1. Списък на документите - 3 Стр.; 

2. Представяне на участник, стр. 1-3; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9, стр. 4-6; 

4. Бележка за внесена гаранция за участие, заверено копие, стр. 7; 

5. Информация за банковата сметка за връщане на гаранцията за участие, стр. 8; 

6. Декларация-списък с техническото оборудване, стр. 9; 

7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнение през последните три години, стр. 10-11; 

8. Удостоверения за добро изпълнение към списъка, стр. 12-20; 

9. Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на участника, включително на лицата, които отговарят за 
извършването на услугата, стр. 21-22; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, стр. 
23-24; 

11. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 351/01.09.2004 г., 
заверено копие, стр. 25. 

II. Оферта на „ДЕЛТА ГАРД" ООД, с вх. № 5300-795/01.02.2016 г. от 15:45 часа, с 
адрес: град София 1000, ул. Голо Бърдо №17, тел. 0894664997, е-
mail:office@deltaguard.org, Плик №1, Плик №2, Плик №3, незапечатани; 

При отварянето на плика с офертата на участника, комисията в присъствието на 
горепосочените представители на участниците установи, че са налични три плика с 
надписи, „Документи за подбор", „Предложение за изпълнение на поръчката" и 
„Предлагана цена", но и трите плика не са запечатани, като не е отстранена 
залепващата лента. 

Комисията взе решение, че не е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, 
а именно да са запечатани. На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП участника е 
предложен за отстраняване. 

III. Оферта на „БОЙДИП" ЕООД, с вх. № 5300-797/01.02.2016 г. от 15:57 часа, с 
адрес: град София 1680, ул. Ралевица №98, ет. 1, тел. 02/9802299, факс: 02/9862236, 
e-mail:valentine.milushev@pmg-holding.com, Плик №1, Плик №2, Плик №3, 
запечатани; 

Плик №1 от офертата на участника за позиция 2 съдържа: 
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1. Заглавна страница; 

2. Списък на документите, стр. 2-4; 

3. Представяне на участник, стр. 5-7; 

4. Декларация за регистрация по ЗТР, стр. 8; 

5. Декларация по чл. 47, ал. 9, от Валентин Милушев, стр. 9-11; 

6. Декларация по чл. 47, ал. 9, от Георги Шопов, стр. 12-14; 

7. Бележка за внесена гаранция за участие, заверено копие, стр. 15; 

8. Информация за банковата сметка за връщане на гаранцията за участие, стр. 16; 

9. Декларация-списък с техническото оборудване, стр. 17; 

10. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнение през последните три години, стр. 18-20; 

11. Удостоверения за добро изпълнение към списъка, стр. 21-27; 

12. Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на участника, включително на лицата, които отговарят за 
извършването на услугата, стр. 28-34; 

13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, стр. 
35-36; 

14. Лицензи за извършване на частна охранителна дейност № 625/04.07.2005 г. и 
№ 2306/03.10.2012 г., заверено копие, стр. 37-38. 

IV. Оферта на „АВАНГАРД СОД" ООД, с вх. № 5300-801/01.02.2016 г. от 16:38 
часа, с адрес: град Велико Търново 5000, бул. България №2, ет. 2, тел. 0885343455, 
e-mail:office@avanguard.eu, Плик №1, Плик №2, Плик №3, запечатани; 

Плик №1 от офертата на участника за позиция 1 съдържа: 

1. Списък на документите, 3 стр.; 

2. Представяне на участник, 2 стр.; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9, 3 стр.; 

4. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2711/30.07.2014 г., 
заверено копие, 1 стр.; 

5. Бележка за внесена гаранция за участие, оригинал, 1 стр.; 

6. Информация за банковата сметка за връщане на гаранцията за участие, 1 стр.; 

7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнение през последните три години и удостоверения за добро изпълнение, 4 
стр.; 

8. Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на участника, включително на лицата, които отговарят за 
извършването на услугата, 3 стр.; 
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9. Декларация-списък с техническото оборудване, 1 стр. ; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 2 
стр. 

На следващото си заседание, комисията ще обсъди наличието и редовността на 
представените документи в плик №1 от офертите. Комисията ще обективира 
резултатите от своята работа в протокол, в който ще се опишат изчерпателно 
липсващите документи и констатираните несъответствия с критериите за подбор, като 
ще определи срок за представянето им, еднакъв за всички участници. 

Комисията приключи работа в 15:00 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Устройство на 
територията и развитието"; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 

2. Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община В. Търново; 

3. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 

4. Ивелина Златева - Началник УССД при ОД на МВР - В. Търново: 

5. Нелина Църова - Директор дирекция „Култура и туризъм" в Збшина Велико 
Търново; 

6. Надя Петрова - Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново; 
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