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във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП 

Днес, 28.10.2019 г., 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 22-1709 от 16.10.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, изготви настоящия доклад на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП 
за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилата оферта за 
участие в обществена поръчка, проведена чрез процедура на пряко договаряне с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-
0046-С01 „Общиостен 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 „Логопед" 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията", открита с Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 
г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID 936397, с уникален 
номер в РОП: 00073-2019-0052, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. 

Със заповед № РД 22-1709 от 16.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
е назначена комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални 
дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново 

и ЧЛЕНОВЕ: 
1. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 

здравеопазване" в Община Велико Търново 

2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново. 

със задачи: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа 
и провери съответствието на допуснатата оферта с предварително обявените от 
Възложителя условия. При съответствие на офертата комисията да проведе преговори с 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „ Общиостен център за деца u родители „ ЦАРЕВГРАД" ", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723
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поканения участник, като се придържа точно към първоначално определените 
условия и изисквания за изпълнение на поръчката; да оцени и класира участника. 

Комисията да проведе заседание на 16.10.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в доклад. На основание 
чл. 106, ал. 1 от ЗОП докладът да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като 
към него да бъдат приложени всички протоколи и документи, изготвени в хода на работа 
на комисията, заедно с поканата за участие в процедура с предмет: „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 „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 „Логопед" 1 към Услуга „Ранна интервенция на 
уврежданията", с уникален номер 00073-2019-0052 в регистъра на АОП. 

Срокът за работа на комисията е до 31.12.2019 г. 

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава й, нито са 
правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията. 

II . УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА. 

За участие в процедурата на пряко договаряне с предмет: „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 
„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 „Логопед" 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията" по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП беше 
поканен следният участник - с покана с изх. № 94ВВ-12003-1/ 01.10.2019 г. - Валентина 
Дошкова. В указания в поканата срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 15.10.2019 
г. постъпи оферта от поканеното физическо лице: 

1. Оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина 
Дошкова. 

I I I . КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИКА. 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в поканата 
за участие в обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатия до оценка участник: 

Първо място: Валентина Дошкова, с адрес за кореспонденция- с. Калояново, 
обл. Пловдив, п. к. 4371, ул. „Ивайло" № 33, тел.: 0897 033603, e-mail: 
valentine_doshkova96@abv.bg. 

Мотиви: За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
поканено едно лице- Валентина Дошкова. Същата е подала оферта, техническото и 
ценовото предложение от която отговарят на предварително обявените условия от 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-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. 

mailto:valentine_doshkova96@abv.bg
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Възложителя. Предложеното от участника почасово възнаграждение за услугите, 
предмет на обществената поръчка, е приемлив бюджетен разход за Община Велико 
Търново и е икономически изгодно за възложителя. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата за участие в обществена поръчка. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО 
УЧАСТНИК. 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: Протокол № 1 от 16.10.2019 г. и 
Протокол № 2 от 24.10.2019 г., Комисията 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез пряко 
договаряне с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект 
BG05MOP001-2.004-0046-C01 „Общиостен 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 „Логопед" 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията": 

Валентина Дошкова, 

с оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа, с адрес за 
кореспонденция- с. Калояново, обл. Пловдив, п. к. 4371, ул. „Ивайло" № 33, тел.: 0897 
033603, e-mail: valentine_doshkova96@abv.bg. 

Настоящият доклад се предава на Възложителя за утвърждаване на основание чл. 
106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. Към доклада се прилагат 
протоколите от работата на комисията (Протокол № 1 от 16.10.2019 г. и Протокол № 2 
от 24.10.2019 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с 
поканата за участие в пряко договаряне с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 „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 „Логопед" 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията", открита с 
Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 г., публикувано в Регистъра На обществените 
поръчки на АОП с ID 936397, с уникален номер в РОП: 00073-2019-0052, с адрес на 

РЕШИ 

* * * * 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „ 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. 
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профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: < 
д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" 
в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 

Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията 

кмет на Община Велико Търново 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията 

на дата: ДАНЕВА-ИВАНОВА 

Проект BG05M9C)P001-2.004-0046-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. 
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