
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 02.05.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
613/21.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание 
с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от специалист ЛОГОПЕД по 
обособени позиции", Позиция № 1: ЛОГОПЕД 1 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА 
УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ", с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0024 и публикувано 
обявление №782694 от 10.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/478. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Д-р Диляна Вачкова - Петрова - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
2. Николина Ангелова - Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 

С писмо с изх. №94-ЛЛ-3108-1/21.04.2017 г. на участника е изпратен протокол от 
21.04.2017 г. на комисията. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на който е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представи на комисията следното: 

Отговор с вх. №94-ЛЛ-3107-2/26.04.2017 на Лидия Георгиева, гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Краков", вх. Б, № 13, партер, ап.1, тел: 0898 557752, e-mail: 
lidiq.georgieva@gmail.com, Позиция №1: 

ЕЕДОП - подписан и подпечатан, с попълнена, изискуема информация в част II., буква 
„А" Информация за икономическия оператор, Обособени позиции и в част III., буква „Г" 
от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - 24 стр. (58-81); 

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ 

Оферта с вх. № 94-ЛЛ-3107-1/20.04.2017 г. в 15:46 часа от Лидия . 
Георгиева, гр. Велико Търново 5000, ул. „Краков", вх. Б, № 13, ет. 3, тел: 0898 557752, е-
mail: lidiq.georgieva@gmail.com за Позиция №1 ЛОГОПЕД 1 ЗА УСЛУГА „РАННА 
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ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ": 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се 
обедини, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение 
при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 
чрез попълване на част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част). 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Лидия Найденова Георгиева притежава изискуемия опит в дейности, идентични или 

сходни с премета на поръчката, за доказването на които участникът е попълнил Част IV, Раздел 
В, т. 6 от ЕЕДОП - изискуемо образование и професионален опит. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническото предложение 
при мотиви, отразени в настоящия протокол 

За обособена позиция №1: 
Лидия Георгиева 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол 

За обособена позиция №1: 
Няма предложени за отстраняване участници. 

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия 

Оферта с вх. № 94-ЛЛ-3107-1/20.04.2017 г. в 15:46 часа от Лидия 
Георгиева, гр. Велико Търново 5000, ул. „Краков", вх. Б, № 13, ет. 3, тел: 0898 557752, е-
mail: lidiq.georgieva(a),gmail.com за Позиция №1 ЛОГОПЕД 1 ЗА УСЛУГА „РАННА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ": 

Техническото предложение на участника е попълнено по Образец № 3 на възложителя и 
съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата се информация в 
техническото предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително 
обявените условия. 
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След като приключи с разглеждането на техническото предложение, комисията състави 
списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници и списък на отстранените 
до този етап на процедурата участници. 

Списък на участниците, допуснати до етап отваряне и разглеждане на ценово предложение 
при мотиви, отразени в настоящия протокол 

За обособена позиция №1: 
Лидия Г i Георгиева 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 

За обособена позиция №1: 
Няма предложени за отстраняване участници. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-
С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции", 
Позиция № 1: ЛОГОПЕД 1 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И 
ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ", с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2017-0024 и публикувано обявление №782694 от 10.04.2017 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/478, комисията 
реши: 

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 05.05.2017 г. от 
11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата цена 
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители средствата за масово осведомяване. 

Комисията приключи работа в 12.15 часа. 

отразени в настоящия протокол 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... 
/Жоро Ковачев - Гла^&н^жсперт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 
И ЧЛЕНОВЕГ^^ Г" " 

/Д-р Диляна Вачкова Петрова - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 
2. 

/Николина Ангелова старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




