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ДАНОВ 
Кмш^ш^бщин/я miiUKO Търново 

дата: 

ПРОТОКОЛ о т ПРОВЕДЕН ЖРЕБИЙ 

Днес, 08.04.2019 г. в 10:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22 - 535/01.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: 
да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 10/15.03.2019 
г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - обява с предмет „Услуга по 
доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико 
Търново, по обособени позиции", изменена със Заповед № РД 22-573/05.04.2019 г. и 
съгласно Съобщение № 91-00-112/04.04.2019 г. проведе на основание чл. 58, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) публичен 
жребий за определяне на изпълнител меязду класираните на нърво място 
участници - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД и участник „А1 
България" ЕАД за обособена позиция № 4: „Услуга по доставка на интернет без 
ограничение на трафика за нуждите на Кметства и други обекти на територията 
на Община Велико Търново ^ез град Велико Търново/", както и в изпълнение на 
указанията в същото, 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник на отдел „Информационно - техническо 
обслужване", Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно - техническо 
обслужване". Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново 
2. Михаела Чаушева - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

извърши публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място участници за обособена позиция № 4. 

Заповед № РД 22 - 535/01.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново беше 
изменена със Заповед № РД 22-573/05.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
поради ползването на платен годишен отпуск от Стефан Караиванов - Старши експерт 
в отдел „Информационно - техническо обслужване". Дирекция „Административно 
обслужване" в Община Велико Търново, като член на комисията е определен Тихомир 
Манов - Главен експерт в отдел „Информационно - техническо обслужване", Дирекция 
„Административно обслужване" в Община Велико Търново. Преди започване на 
работата на комисията Тихомир Манов подписа декларация за обстоятелствата по чл. 
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 
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в предварително оповестения час на заседанието на комисията не се яви 
представител на участниците. Публичният жребий бе отложен с 15 (петнадесет) 
минути, но след изтичането и на тези 15 (петнадесет) минути отново не се яви нито 
един представител на участниците. 

Комисията пристъпи към действия съгласно оповестените със съобщение № 91-
00-112/04.04.2019 г. правила за провеждане на публичен жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти за обособена позиция № 4, а 
именно: „Българска телекомуникационна компания" ЕАД и „А1 България" ЕАД 

Комисията беше подготвила два еднакви непрозрачни плика, две бели листчета с 
наименованията на участниците в тях („Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД и „А1 България" ЕАД) и една кутия с капак. Председателят постави пликовете в 
кутията и я затвори с капака, след което разтръска кутията, за да се разбъркат добре 
пликовете. 

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията 
изтегли един от пликовете, отвори го и оповести (прочете) наименованието на 
участника класиран на първо място - „Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД. 

Председателят изтегли и другия плик отвори го и оповести (прочете) 
наименованието на участника класиран на второ място - „А1 България" ЕАД. 

Предвид извършения публичен жребий, комисията предлага за обособена 
позиция № 4 да се сключи договор с „Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД. 

С определянето на изпълнител и на участник класиран на второ място за 
обособена позиция № 4, публичният жребий приключи. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП. 
Комисията приключи работа в 10:30 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Павел Христов -Лйчаднйк на отдел „Информационно - техническо обслужване", 
Дирекция ,,Адш1нистрйтивно обслужване" в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: ^ 

/ Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно - техническо обслужване", 
Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново / 

/Михаела Чаушева - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново / 
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