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ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 02.04.2019 г., в 10:30 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-409 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на 
обява с № ОБ- 8/ 27.02.2019г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи разглеждането на 
постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Услуги по 
залавяне, транспортирано до кастрационен център или приют и връщане по 
местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване 
популацията на безстопанствените кучета", с публикувана Информация за обява с ID: 
9086197 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. № 12-161- 11/07.03.2019 г., 
публикувана в ПОП с ID: 9086511 на 07.03.2019 г., с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/649. 

Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на Закона за 
обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 отПЗР към ЗИДЗОП, ДВ 
бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 
г., съгл. §131, ал. 1 от Г13Р към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). В настоящия 
протокол използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към 
конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. 
§131, ал. 1 отПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Глория Христова- Директор на „Общински приют за 
безстопанствени кучета", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Стойна Младенова- главен специалист в Отдел „Околна среда" в Община Велико 

Търново; 
2. Нели Любенова- старши експерт в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
3. Милена Курдова- главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново; 
4. Василена Георгиева- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново 

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол №1 от дата 
12.03.2019 г. за представяне на липсваща и несъответстваща информация и установи 
следното: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/649
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В отговор на приложно писмо до участника с изх. №5300 - 1433- 7/18.03.2019 г., 
в срок е постъпил отговор: 

1. Отговор с вх. №5300 - 4509 - 5/20.03.2019 г. на ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов" 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участника и проверка на съответствието им с 
изискванията, поставени от Възложителя. 

Отговор с вх. №5300-4509 - 5/20.03.2019 г. на ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 
104001727, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062/ 63 79 71, е-
mail: proletvy@abv.bg: 

1. Папка с документи, съдържаща: 
S Списък на екип- Образец № 12, подписан и подпечатан от Йордан Йорданов -

собственик; 
Заверено копие от Удостоверение за правоспособност на водачи на превозни 

средства и придружители на Димитър Тодоров- подписано и подпечатано от Йордан Йорданов-
собственик; 

S Заверено копие от свидетелство за управление на МПС- подписано и подпечатано 
от Йордан Йорданов-собственик; 

•S Заверено копие от Удостоверение за правоспособност на водачи на превозни 
средства и придружители на Стефан Петров- подписано и подпечатано от Йордан Йорданов-
собственик; 

S Списък на техническо оборудване- подписан и подпечатан от Йордан Йорданов-
собственик; 

S Заверено копие от Протокол от проверка за одобрение на транспортно средство-
подписан и подпечатан от Йордан Йорданов- собственик; 

•S Заверено копие от Образец ЗХОЖ-206- подписано и подпечатано от Йордан 
Йорданов-собственик. 

След като разгледа допълнително представената информация от участника, 
комисията констатира, че участникът е представил нови Списъци на екип и на 
техническо оборудване, в които е декларирал липсващите обстоятелства и отговаря на 
поставените критерии за подбор и за него не са налице основания за отстраняване по 
отношение на личното му състояние. 

След като разгледа допълнително представената информация, комисията 
допуска участника до следващ етап. 

1. Констатации относно наличието и редовността на представените документи. 

I. Оферта с вх. № 5300-4509-4/ 11.03.2019 г. от 15:49 часа на ЕТ „Пролет- Йордан 
Йорданов", гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" №22, тел: 062 63 79 71, факс: 
062 63 59 75, e-mail: proletw@abv.bg, лице за контакти: Йордан Йорданов: 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на ЕТ 
„Пролет- Йордан Йорданов", заедно с допълнително представените документи с 
отговор с вх. №5300 - 4509 - 5/20.03.2019 г., описани в Протокол №1 и настоящия 
протокол, комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

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

Подизпълнители и треги лица: 
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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, т. 

1-5 и 7 от ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец № 5 и № 6, подписани от 
Йордан Йорданов, който в качеството си на собственик представлява участника съгласно 
данните му от Търговския регистър. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици- в Декларация по Образец № 10; 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество- в Декларация по Образец №11; 

S Липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- в 
Декларация по Образец № 9. 

По отношение на изискванията за Годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност: 

Участникът е декларирал, че притежава Лиценз за превоз на животни за кратки 
пътувания, издаден по реда на чл. 165 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВД) от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Представяне на 
участника- по Образец №2. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" притежава необходимия персонал и 

техническо оборудване за изпълнението на дейности по залавяне, транспортиране до 
кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне, за доказването на 
които участникът е попълнил Списък на екип- по Образец №12 и Списък на техническо 
оборудване- по Образец №13. Относно персонала с който ще разполага, участникът е 
посочил имената, роля в изпълнението на поръчката, професионална квалификация, 
както и следната информация: 

- за един ветеринарен лекар - приложено заверено копие от удостоверение за 
вписване в регистъра на ОДБХ гр. Велико Търново за упражняване на 
ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, съдържащо 
уникалния регистрационен номер на ветеринарния лекар; приложено заверено копие от 
удостоверение за завършен курс за Защита и хуманно отношение към животните; 

- за двама ловци- приложени заверения копия от разрешителни за носене на 
оръжие и заверени копия от удостоверения за завършен курс за Защита и хуманно 
отношение към животните; за единия ловец и заверено копие от удостоверение за 
завършен курс за Защита и хуманно отношение към животните при транспортирането 
им; 

- за трима шофьори- за двама от тях (Ненчо Ненчев и Стефан Петров) приложени 
заверени копия от свидетелство за управление на моторно превозно средство, за двама 
от шофьорите (Димитър Тодоров и Стефан Петров)- приложени заверени копия от 
Удостоверения за правоспособност по чл. 164, ал. 1 от ЗВД, за двама от шофьорите 
(Димитър Тодоров и Ненчо Ненчев)- номер и дата на Удостоверения за завършен курс за 
Защита и хуманно отношение към животните при транспортирането им. 

Относно техническото оборудване, участникът е декларирал в Списък на 
техническото оборудване- Образец №13 наличието на ветеринарномедицинска 
амбулатория, с посочване на вида и уникалния регистрационен номер, както и наличието 



на превозно средство с посочване на регистрационен номер и заверено копие от 
Протокол от проверка и одобрение на транспортното средство. 

2. Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото 
предложение от офертата на участника. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов". Предложението на участника е изготвено по 
Образец №3, подписано и подпечатано от Йордан Йорданов - собственик. 

Подробно е описан начинът, по който ще се приемат и извършват услугите за 
дейностите, посочени в ценовото предложение. Направил е пълно описание на 
конкретната организация на дейностите за реализиране на поръчката, включително и 
допълнителните видове работи, които могат да бъдат възложени при необходимост. 

Срок за започване на изпълнение при възлагане, при заявка (цяло число в часове, 
но не повече от 24 часа) - 1 (един) час; 

Срок за реагиране след приемане на сигнал (цяло число в минути, но не повече от 
60 минути) - 30 (тридесет) минути; 

Участникът е посочил лице, с което представители на възложителя да контактуват 
по всички въпроси, касаещи изпълнението, както и при необходимост - болест, 
нетрудоспособност и т.н. - да бъде заместено от друго лице. Посочени са трите имена на 
лицата и телефони за връзка с тях; 

Техническото предложение на участника включва и декларация за съгласие с 
клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на 
офертата - до 30.04.2019 г.; декларация, с която се задължава в десетдневен срок от 
сключване на договора да оповести по подходящ начин телефон за приемане на 
сигналите на жителите на територията на населените места, където се извършват 
услугите, обект на настоящия договор, както и да реагира своевременно на получените 
сигнали или писмени жалби от гражданите на тези населени места; декларация, с която 
се задължава за своя сметка да поддържа стационарен телефон за целия срок на договора 
за приемане на обажданията, да осигури свой представител да приема сигналите по 
телефона, както и да оповестява за своя сметка ежемесечно телефона за сигнали в един 
местен вестник и адрес за изпращане на писмени жалби и оповестяване на възможността 
на гражданите да придобият при желание безстопанствено животно от 
ветеринарномедицинската амбулатория; декларация, че ще спазва Закона за 
ветеринарномедицинска дейност, Правилника за прилагане на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинска програма 
за овладяване популацията на безстопанствените кучета и др. нормативни актове, 
уреждащи обществените отношения в тази област; декларация, с която се задължава, че 
при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

3.Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Методика за оценка. 
Максималният брой точки, които може да събере един участник, са 100 (сто) 

точки. Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо 
място, а останалите следват в низходящ ред. 

С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-малък 



общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
Ценово предложение- Образец №4. Горепосочените показатели за ценообразуване ще 
бъдат използвани за следните дейности: 

• кастрация на 1 брой куче; 
• маркиране на 1 брой куче; 
• ваксинация на 1 брой куче; 
• обезпаразитяване на 1 брой куче; 
• храна за един ден на 1 брой куче; 
• евтаназия на 1 брой куче; 
• събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и 

транспортиране до екарисаж; 
Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най-малък 

бюджетен разход за Възложителя. Най-доброто предложение, съдържащо най-малкия 
общ сбор от предлаганите: единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи получава 100 
т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната 
формула: 

IJ = IJmin х 100, където, 
Цп 

Цпип е най-малкият общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. 
куче (без ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег 
(без ДДС), с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в 
Община Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; 
числото за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
Ценово предложение- образец № 4, а 

Цп е общият сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без 
ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), 
с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
Ценово предложение- образец № 4, предложен от n-тия участник. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 



Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 
Участникът е предложил Единична цена за залавяне на 1 брой куче- на 

територията на град Велико Търново - 97,04 лв. без ДДС, единична цена за 1 км пробег 
с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на територията на другите населени места в 
Община Велико Търново извън град Велико Търново- 6,00 лв. без ДДС, както и следните 
показатели на ценообразуване за допълнителни видове работи: 

•S Средна часова ставка - 3,80 лв./чч; 
•S Допълнителни разходи върху ФРЗ - 115%; 
S Допълнителни разходи върху механизация - 20%; 
V Печалба - 10%; 
•S Доставно-складови разходи - 10%. 

За извършване оценка на офертата следва да се вземе предвид предложения от 
участника ценови показател Ц - общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне 
на 1 бр. куче (без ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 
1 км пробег (без ДДС), с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите 
населени места в Община Велико Търново извън град Велико Търново; числото за 
средна часова ставка; числото за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за 
допълнителни разходи върху механизация; числото за печалба и числото за 
доставно-складови разходи съгласно образец „Ценово предложение". 

Записаният в Образец №4- Ценово предложение от участника Общ сбор от 
предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за територията на град 
Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с включена цена за залавяне 
на 1 брой куче- за останалите населени места в Община Велико Търново извън град 
Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото за допълнителни разходи 
върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху механизация; числото за печалба и 
числото за доставно-складови разходи е 261,84. 

Ценовото предложение е изготвено по образец №4 на Възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена цялата изискуема 
информация и същото съответства на поставените от Възложителя изисквания. Към 
ценовото предложение участникът е приложил Анализ за залавяне на 1 бр. куче на 
територията на град Велико Търново и Анализ за 1 км пробег с включена цена за залавяне 
на 1 брой куче- на територията на другите населени места в Община Велико Търново 
извън град Велико Търново. Така предложени единичните стойности на видовете 
дейности съответстват на предварително обявените условия на документацията за 
обществената поръчка. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: 
Офертата на участника получава по показател Ц - Ценови критерий 100 т. 

Съгласно полученият резултат от оценката по показател Ц - Ценови критерий 
от методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуги по залавяне, транспортиране 
до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при 
необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на 
безстопанствените кучета" на база горепосочените мотиви: 



I-во място: ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", гр. Велико Търново 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 11:30 часа 

КОМИСИЯ в състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
д-р Глория Христова- Директ<^р\/а|„Общински приют за безстопанствени кучета", гр. 
Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Стойна Младенова- главен специалист в Отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново 

Нели Любенова? стапши експерт в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 

Милена КурдУва- главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

Василен/ Георгиева- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
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