
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 08.07.2019 г. в 10:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, Комисията по чл. 
103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-
813/20.05.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на 
договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", разположени на 
територията на Община Велико Търново - Други хранителни и бакалски стоки, варива и 
яйца", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/676, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0019 в 
регистъра на АОП и публикувано решение на дата 07.05.2019 г. с ID 910250 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности 
и спорт" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново; 
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" в Община Велико Търново; 
4. Юлия Ангелова - Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново, 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

I. Относно оферта с вх. № 5300-20812-6/17.05.2019 г. от 13:53 ч. на участника "КИЛТЕКС" 
ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски 
код: 5400, ул. „Стара планина", № 34, телефон: 0675/30636, факс: 0675/30636, e-mail: 
kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 

> Участника е представил два еЕЕДОП, подписани както следва: 
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- еЕЕДОП на "КИЛТЕКС" ЕООД - подписан с електронен подпис от Деян Ганев -
управител и едноличен собственик на капитала; 

- В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „В" участникът 
"КИЛТЕКС" ЕООД е декларирал, че ще ползва капацитета на други субекти. 

- в офертата е представен еЕЕДОП на „Стелит 1" ЕООД (деклариран от участника като 
трето лице) подписан с електронен подпис от Цветан Макавеев - управител и едноличен 
собственик на капитала. 

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
подписалите с електронен подпис лица и за участника и за третото лице, са лицата по чл. 40, ал. 1, 
т. 1 от ППЗОП. 
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в еЕЕДОП - ите 
в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация, както за участника, така и за третото лице. 

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор #1; в поле „Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или 
лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата 
процедура за възлагане на обществена поръчка" са посочени лицата Деян Ганев за "КИЛТЕКС" 
ЕООД, както и Цветан Макавеев - за „Стелит 1" ЕООД с информация за техните дата и място 
на раждане, адрес, телефон, електронна поща, длъжност. Така представената информация 
кореспондира на информацията от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно 
представляващите участника лица. Относно участието си като трето лице в еЕЕДОП, в раздел 
„Б", „Стелит 1" ЕООД е декларирал информация за два броя транспортни средства. 

> В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г" 
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване на 
информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б: Основания, 
свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски", „В: Основания, свързани 
с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение", както и ,.Г: 
Специфични национални основания за изключване". 

По отношение на изискването за годност: 

> В част IV: Критерии за подбор, в раздел А: „Годност" относно „Вписване в 
съответен професионален регистър", участника "КИЛТЕКС" ЕООД е отговорил с отговор 
„ДА" като е декларирал и информация с посочване на уеб адрес на органа от където може да се 
получи информация, както и следната информация: „ Удостоверение за регистрация на обект по 
чл.12 от Закона за храните №57/08.12.2014 г., издаден от ОДБХ - гр. Габрово на фирма 
"Килтекс" ЕООД ,находящ се в гр. Севлиево, местност "Чакала", с безсрочна регистрация 
отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 и на Регламент (ЕО) 853/2004 и се 
регистрира сper. № BG 0703015, като обект за търговия със следните групи храни, съгл. § 1 ,т. 
12 от а) МлП мляко и млечни продукти; б) МП месо имесни продукти в) Рбриба, рибни продукти 
и други морски продукти г) ЯП яйца и яйчни продукти д) ММ масла и мазнини; е) ЗХ зърнени 
храни и храни на зърнена основа; ж) КК картофи и кореноплодни; з) В варива; и) 3 зеленчуци; к) 
Пл плодове; л) ЯМсядки и маслодайни семена; м) ЗхИ захар, захарни и шоколадови изделия, мед; 
н) П подправки о) БНВ безалкохолни напитки п) АН пиво, вина и високоалкохолни напитки р) Н 
кафе, чай, какао; с) ДрХ други храни; т) МК месни и месно-растителни консерви; у) ГКХ готови 
за консумация храни ф)ХСП храни със специално предназначение СПИСЪК НА ГРУПИТЕ 
ХРАНИ (неразделна част към Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 
храни) 1. Група а - "мляко и млечни продукти" - прясно мляко; кисело мляко; сирене; сметана; 
масло; течно масло; казеини; дехидратирани млечни мазнини; продукти с вложени растителни 
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мазнини; десерти на млечна/млечно тодова/млечно-зърнена основа; млечни напитки; кисело-
млечни напитки и др.; 2. Група б - "месо и месни продукти": Бели меса - птиче месо - прясно/ 
замразено птиче месо: разфасовки от птиче месо - пресни/ замразени; заготовки - от прясно 
птиче месо/ замразени: вътрешности; продукт от птиче месо; варени и/ши варено- пушени 
маютрайни колбаси от птиче месо; варени и/ши варено-пушени продукти от нераздробено 
птиче месо; заготовки от раздробено птиче месо - охладени/ замразени: MOM; - месо от 
лагоморфни - прясно/ замразено; разфасовки - пресни/ замразени; субпродукти; Червени меса -
прясно месо - охладено/ замразено: MOM; предварително обработено месо; разфасовки 
охладени/замразени: заготовки - охладени/ замразени; варени малотрайни колбаси; варено-
пушени малотрайни колбаси; продукти от нераздробено месо - варени, варено-пушени; трайни 
варено-пушени салами; сурово-сушени продукти; малотрайни варено-пушени без структурни 
продукти; малотрайни варено-пушени структурни продукти и др.; Дивечово месо - месо от 
дребен дивеч/ едър дивеч/ дивеч отглеждан в стопанства - охладено/ замразено; предварително 
обработено месо; разфасовки охладени/ замразени: заготовки - охладени/ замразени; варени 
малотрайнни колбаси; варено-пушени маютрайни колбаси; продукти от нераздробено месо -
варени, варено-пушени; трайни варено-пушени салами; сурово-сушени продукти; малотрайни 
варено-пушени без структурни продукти; малотрайни варено-пушени структурни продукти; 3. 
Група в - "риба, рибни продукти и други морски продукти " - рибни продукти - пресни замразени, 
механично отделени, веяни, веяно-пушени, осолени, мариновани, солено- мариновани замразени, 
солово, сушени; хайвер; двучерупчести мекотели, бодлокожи, главоноги, ракообразни, мантийни 
и морски коремоноги- живи, охладени, замразени; рибно масло; 4. Група г - "яйца и яйчни 
продукти " - яйца - за консумация, за преработка; яйчни продукти, яйчен меланж, яйчен белтък. 
5. Група д - "масла и мазнини" - мазнини от животински произход за човешка консумация; 
растителни масла; маргарини; халварини. 6. Група е - зърнени храни и храни на зърнена 
основа" Зърнени храни - жито, царевица, ориз и др.; Храни на зърнена основа - брашна, грис, 
хляб, хлебни изделия, тестени закуски; сурови тестени храни - теста, макарони, юфка, спагети, 
корн-флейкс, мюсли, кус-кус, кори, екструдирани храни; маютрайни сладкарски изделия-пасти, 
торти и др.; трайни сладкарски изделия-бисквити, вафли, гофреги, кексове, сладки и др. 7.Група 
ж - "картофи и кореноплодни"-картофи, кореноплодни култури; храна на базата на картофи-
чипс, нишесте, пюре, бланширани картофи и др. 8.Група з - "варива" - фасул, леща, грах, соя и 
др. 9.Група и - "зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, 
зеленчукови сокове"-зеленчуци/вкл. гъби/- сурови; сготвени; консервирани; замразени; изсушени; 
ферментирали; зеленчукови сокове; 10. Група к - "плодове - пресни, замразени, изсушени, 
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и 
компоти" - плодове - пресни; замразени; изсушени; консервирани под формата на нектари, 
плодови сокове; конфитюри; мармалади; желета; компоти. 11. Група л- "ядкови плодове и 
маслодайни семена" - ядкови плодове; маслодайни семена 12. Група м - "захар, захарни и 
шоколадови изделия, мед " - захар, захарни изделия; шоколадови изделия; мед; пчелни продукти; 
13. Група н - "подправки- пресни, изсушени" - пресни, изсушени 14. Група о - "безалкохолни 
напитки, боза, натурални минерачни, изворни и трапезни води" - натурачниминерални, изворни 
и трапезни води; безалкохолни напитки; боза; 15. Група п - "пиво, вина и високоалкохолни 
напитки" - вина; високоалкохолни напитки ; пиво. 16. Групар - "кафе, чай, какао" - чай, кафе, 
заместители на кафето, мате и какао 17. Група с - "други храни"-готови за консумация 
кулинарни изделия; майонези; салатни сосове; трапезна сол - готварска, морска; колаген; 
желатин; охлюви; жаби. 18. Група т - "месни и месно-растителни консерви " - консерви с бели 
меса; консерви с червени меса; консерви срибни продукти. 19. Група у-"готови за консумация 
храни в консервиран, замразен, концентриран ши изсушен вид" Готови за консумация храни в 
замразен вид - пици, лазаня, равиоли, пелмени, кулинарни изделия, плодови сладоледи; Готови за 
консумация храни в консервиран вид -плодови и зеленчукови консерви, гъбни консерви Готови за 
консумация храни в концентриран или изсушен вид - сухи СУПИ, сосове, бульони и др.; други 
храни - хлебна мая, кетчуп, соев сос, сачатени сосове, оцет, и др. 20. Група ф - "храни със 
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специачно предназначение, които поради специфичния си състав ши начин на производство ясно 
се разграничават от храните за нормална консумация " - храни със специачно предназначение, в 
т. ч. и детски храни; добавки към храните: добавки в храни и др". Посочена е - ОДБХ Габрово. 

Съгласно условията на Възложителя посочени в покана до участника - участникът трябва 
да разполага „с регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 
местонахождението му обект за производство и/или търговия с храни в обхвата на поръчката, 
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице - аналогична 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството 
на държавата членка, в която е установен участника - за групите от „г", „д", „е", „ж", „з", „м", 
„н", „о", „р", и „с" от параграф 1, т. 12 от ЗХ". 

От посочената в еЕЕДОП информация, комисията установи съответствие на офертата на 
участника с поставените от Възложителя изисквания за годност. 

> По отношение на изискването за технически и професионални способности: 
Съгласно условията на Възложителя посочени в покана до участника - „Участникът, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил 
доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, както следва 
- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, захарни и 
шоколадови изделия" с общ обем от 8 000 кг., минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти 
от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг; 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни 
продукти" с общ обем от 140 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от съответната група „Масла и мазнини" с общ обем 10 000 л." 

В еЕЕДОП на "КИЛТЕКС" ЕООД в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" е 
декларирана следната информация: 

Описание - доставка на 24000 кг захар по фактура; Сума - 19200 BGN (Bulgarian Lev) 
Начална дата - 15-01-2019; Крайна дата - 15-01-2019; Получатели - Джорджиес 1990 ЕООД; 

Описание - Доставка на 93114 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти 
Сума - 17301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; 
Получатели - Община Павликени; 

Описание - Доставка на 19660 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти за 
нуждите на Домашен социален патронаж гр. Севлиево; Сума - 4010 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Домашен социален 
патронаж гр. Севлиево; 

Описание - Доставка на 16298 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти за 
снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3586 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-
2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. София; 

Описание - Доставка на 7616 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти за 
снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 1675 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-
2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Бобов дол; 

Описание - Доставка на 1440 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти за 
снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3168 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-
2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Сливен; 

- Описание - Доставка на 2160 бр. яйца по договор за доставка на хранителни продукти за 
снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 475 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; 
Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Пловдив; 

Описание - Доставка на Леща-825 кг,Ориз-775 кг, Зрял фасул 1133 кг по договор за 
доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж; Сума - 6978 BGN 
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(Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Домашен 
социален патронаж гр. Севлиево; 

- Описание - Доставка на 1554 кг боб зрял, 345,50 кг-Грис, 133 кг.-грухана пшеница, 123.20-
лющен зрял боб, 1117 кг-Леща, 130,50 кг-леща лющена, 168,60 кг-Овесени ядки, 2636 кг-Ориз по 
договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетни заведения към Община 
Павликени; Сума - 20159 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-
05-2019; Получатели - Община Павликени; 

Описание - Доставка на 68 кг Краве масло, 2088 л.олио,145 л-зехтин по договор за 
доставка на хранителни продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 6931 BGN 
(Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. 
София; 

- Описание - Доставка на 84 кг-маргарин, 6357 л олио за нуждите на бюджетни заведения 
към Община Павликени; Сума-17604 BGN (Bulgarian Lev);Haчaлнa дата-17-05-2016; Крайна 
дата-14-05-2019;Получатели-Община Павликени; 

Описание - Доставка на 92 кг. краве масло и 1564 л олио за нуждите на Домашен социален 
патронаж гр. Севлиево; Сума - 4301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна 
дата - 14-05-2019; Получатели - Домашен социален патронаж гр. Севлиево. 

От декларираната информация, комисията установи, че участникът, през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки с предмет и обем, 
идентични и сходни с тези на предмета на поръчката, както следва - на хранителни продукти от 
група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 24 000 кг.; на хранителни продукти 
от група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 4 058,10 кг; на хранителни 
продукти от група „Яйца и яйчни продукти" с общ обем от 140 288 бр.; на хранителни продукти 
от група „Масла и мазнини" с общ обем 10 154 л. С информацията комисията установи частично 
съответствие на офертата на участника с поставените от Възложителя изисквания за технически 
и професионални способности относно изискуемото количество доставки на хранителни 
продукти. 

Относно изискването за минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната 
група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг, комисията не установи 
съответствие. Посочените от участника изпълнени доставки от група „Зърнени храни и храни на 
зърнена основа"са в размер на общо - 4 058,10 кг., образувани от следните доставки :Ориз-775 
кг; 345.50 кг-Грис; 133 кг.-грухана пшеница; 168.60 кг-Овесени ядки; 2636 кг-Ориз. Комисията 
установи посоченото количество като взе предвид хранителните продукти попадащи в Група „е" 
- зърнени храни и храни на зърнена основа", която група има следния обхват: 

-Зърнени храни 
-Жито 
-Царевица 
-Ориз 
-Овес 
-Други 
-Храни на зърнена основа 
-брашна, грис, трици, 
-овесени ядки, мюсли, корн-флейкс 
-хляб, хлебни изделия; 
-тестени закуски; 
-сурови тестени храни 
-теста, 
-кори, юфка 
-макарони, кус-кус, спагети 
-други 
-екструдирани храни; 
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-малотрайни сладкарски изделия -пасти, торти, сиропирани сладкиши и др.; 
-трайни сладкарски изделия -бисквити, вафли, гофрети, кексове, сладки и др.. 

Останалите от участника доставки попадат в група „з"- „Варива". 

> По отношение изискването за технически и професионални способности, а именно: 
участника да разполага с минимум 2 бр. транспортни средства, комисията установи следното: 

В еЕЕДОП на "КИЛТЕКС" ЕООД в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" е декларирана 
следната информация за два броя транспортни средства, 

Както е посочено по горе в настоящия протокол, в еЕЕДОП на третото лице - „Стелит 1" 
ЕООД е декларирана информация за собствени два броя транспортни средства. 

II. Относно оферта с вх. № 5300-20723-4/17.05.2019 г. от 13:54 ч. на участника "БОЙЛС 
ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за кореспонденция: гр. 
Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров", № 8, телефон: 0675/33032, факс: 
0675/89090, e-mail: office(ft boilsfood.com, лице за контакт: Свилиян Георгиев: 

В офертата на "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, комисията установи, че участника е 
представил два брой дискове. На единият от дисковете не се установи наличие на каквато и да е 
информация. 

На другият диск, комисията установи наличие на еЕЕДОП в word формат на „Стелит 1" 
ЕООД електронно подписан от Цветан Макавеев. 

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор; в поле „Длъжност/Действащ в качеството си на" е 
декларирана информацията - „Наемодател на транспортно средство ЕВ 10-04 ВВ Мерцедес 
Спринтер 313 ЦДИ, Собствен 100%,Удостоверение за регистрация 642/10.08.2016 г. от ОДБХ 
гр.Габрово, отговаря на следните групи храни: 1.Млп-мляко и млечни продукти;2.МП-месо и 
месни продукти;З.Рб-риба и рибни продукти;4.ЯП-яйца и яйчни продукти;5.ММ-масла и 
мазнини;6.3Х-зърнени храни и храни на зърнена основа;7.КК-картофи и кореноплодни;8.В-
варива;9.3-зеленчуци;10.Пл-плодове;11.ЯМс-ядки; 12.ЗхИ-захар,захарни и шоколадови 
изделия, мед; 13.П-подправки;14. БНВ-безалкохолни напитки и боза;15.АН-пиво,вина и 
високоалкохолни напитки; 16.Н-кафе,чай,какао,заместители на кафето,мате;17.ДрХ-други 
храни;18.МК-месни и месно растителни консерви; 19.ГКХ-готови за консумация храни". 
От така представената информация в единият диск комисията предполага че диска на „Стелит 1" 
ЕООД е подаден в качеството му на трето лице. Без цялата информация на еЕЕДОП на участника 
"БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД комисията не може да установи съответствие на участника 
с поставените от Възложителя условия за лично състояние и критерии за подбор. 
Участника следва да представи еЕЕДОП при условията посочени в поканата. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти. 
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Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т.1, 
2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно 
да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им изпраща 
протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на срока, 
няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по 
куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора. 

Отговорът на участниците се представят в Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България" №2, пощенски код: 5000, в запечатан непрозрачна опаковка. 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на писмо 
с изходящ номер", като се посочва изходящ номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол. 

Комисията приключи работа в 11:30 ч. и насрочи следващо заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново. 

& 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в Община 
Велико ТЕДОНОВО 

И ЧЛЕНОВЕ: 

ljgHa^a-fferjloBa - Директор на дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново 

2. Осанка Ал^^андрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велик* Тъоново 

3. Павлинка КалбановаХ^йавен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" р (^бщина Велико '^ърново 

4. Юлия Ангелова - Г ^ в е н експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 
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