
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес, на дата 23.12.2019 г., Комисията по чл. 103,ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП, назначена със Заповед РД 22-2053 от 06.12.2019 г., изменена със Заповед № РД 22 
- 2119/19.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново
3. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико 

Търново
4. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти 
във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях 
от републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“, обособени в девет позиции, с обща прогнозна стойност 644 350.00 (шестстотин 
четиридесет и четири хиляди триста и петдесет) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 
941361 от дата 28.10.2019 г. и обявление за поръчка с ID 941366, и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0063, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725,

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Със Заповед РД 22-2053 от 06.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. Инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

дирекция СУТ в Община Велико Търново

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725


3. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико 
Търново

4. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново

със задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията 
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 06.12.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, 
областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени в девет 
позиции, с уникален номер 00073-2019-0063 в регистъра на АОП“.

Със Заповед № РД 22 - 2119/19.12.2019 г. е променен състава на комисията, като 
инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция СУТ 
в Община Велико Търново е заместена от инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в 
Община велико Търново, поради причини, изложени в посочената заповед.

Не са направени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.

И. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

В определения от Възложителя срок са постъпили три оферти, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б Транс“ ЕООД, 
гр. Велико, с ЕИК: 104645871, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил 
Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5, тел: 0895 528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, лице за 
контакти: Билян Иванов - управител, за обособена позиция № 6.

II. Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ „НАДЕЖДА - 
НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет. 2, тел: 
0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, за обособени 
позиции № 1 и № 4

III. Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС ОК“ 
ЕООД, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 
1, тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър 
Нанков, за обособени позиции № 2, № 3 и № 7

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:
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Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най-изгодна 
оферта, въз основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, комисията 
единодушно предлага следното класиране в открита процедура с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от 
републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“, обособени в девет позиции:

За обособена позиция № 1:
1-во място: Оферта е вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ 

„НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет. 
2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, с обща 
оценка 94 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 1 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 1 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 1, и съобразно дадените в хода на 
процедурата разяснения, ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново 
получава 94 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС 

ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 
00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър Нанков, с обща 
оценка 90 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 2 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 2 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 2, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. 
Велико Търново получава 90 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 3:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС 

ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 
00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър Нанков, с обща 
оценка 84 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 3 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 3 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 3, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр.
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Велико Търново получава 84 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 4:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ 

„НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет. 
2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, с обща 
оценка 100 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 4 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 4 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 4, ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА, гр. Велико Търново получава 100 т. и се класира на 1-во място за обособена 
позиция № 4.

За обособена позиция № 5. няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  РД 24 - 
194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 6:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б 

Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5, тел: 0895 
528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, лице за контакти: Билян Иванов, с обща оценка 90 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 6 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 6 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 6, „Б и Б Транс“ ЕООД, гр.
Велико Търново получава 90 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 6.

За обособена позиция № 7:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС 

ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 
00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър Нанков, с обща 
оценка 88 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 7 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 7 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 7, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр.
Велико Търново получава 88 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 7.
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За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  РД 24  -  

194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  РД 24 - 
194/06.12.2019 г.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка, дадените в хода на процедурата разяснения, и 
получените от участниците по обособените позиции оценки по показателите от 
методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта.

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

След като извърши класирането по отделните обособени позиции въз основа на 
определената от Възложителя методика за определяне на икономически най-изгодна оферта, и 
въз основа на констатациите, отразени в протоколите от работата й, както следва: протокол № 
1 от заседание на комисията на 06.12.2019 г., в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 
комисията на 06.12.2019 г. в 15:00 часа, Протокол № 3 от заседание на комисията на
19.12.2019 г. в 10:00 ч., протокол № 4 от заседание на комисията от дата 23.12.2019 г. в 10:00 
ч., Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник по съответните обособени позиции в обществена 
поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз 
на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и 
общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени в девет 
позиции, с обща прогнозна стойност 644 350.00 (шестстотин четиридесет и четири хиляди 
триста и петдесет) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 941361 от дата 28.10.2019 г. и 
обявление за поръчка с ID 941366, и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП: 00073-2019-0063, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725:

За обособена позиция № 1: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. В. Търново, с
оценка 94 т.

За обособена позиция № 2: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 90 т.

За обособена позиция № 3: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 84т.

За обособена позиция № 4: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. В. Търново, с
оценка 100 т.

За обособена позиция № 5: няма постъпили оферти

За обособена позиция № 6: „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 90 т.
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За обособена позиция № 7: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 88 т.

За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти 

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 6 и № 7 е подадена по една оферта. Подадените оферти са допуснати до оценка за 
съответните позиции. Техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. Подробните мотиви за допускането и 
оценката на офертите са посочени в протоколите от работата на комисията от дати: протокол 
№ 1 от заседание на комисията на 06.12.2019 г., в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 
комисията на 06.12.2019 г. в 15:00 часа, Протокол № 3 от заседание на комисията на
19.12.2019 г. в 10:00 ч., протокол № 4 от заседание на комисията от дата 23.12.2019 г. в 10:00
ч.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 5, № 8 и № 9:

С Решение № РД 24 - 194 от 06.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново са 
прекратени три от обособените позиции, а именно: 

обособена позиция № 5 
обособена позиция № 8 
обособена позиция № 9 

като мотивите са подробно изложени в същото.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС 
СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ:

При провеждане на процедурата не са отстранявани участници.

VII. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ:
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри, снимки или 

макети.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (протокол № 1 от 
заседание на комисията на 06.12.2019 г., в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 
комисията на 06.12.2019 г. в 15:00 часа, Протокол № 3 от заседание на комисията на
19.12.2019 г. в 10:00 ч., протокол № 4 от заседание на комисията от дата 23.12.2019 г. в 10:00
ч.), подписани от членовете на комисията, както и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от 
републиканската, областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико 
Търново“, обособени в девет позиции, с обща прогнозна стойност 644 350.00 (шестстотин 
четиридесет и четири хиляди триста и петдесет) лева без ДДС, с публикувано решение с ID 
941361 от дата 28.10.2019 г. и обявление за поръчка с ID 941366, и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0063, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725


Комисията получи резултата при стриктно спазване на условията за оценка, съгласно 
предварително обявените такива на обществената поръчка.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията по чл. 103, ал. 
1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-2053 от 
06.12.2019 г., изменена със Заповед № РД 22 - 2119/19.12.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............... .............
инж. Динко Кечев -^Дйректор дирщйщя „Строителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:/

Надя Петров^ -/Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

ачалник на отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция СУТ в

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „(^бтцествени поръчки“ в Община Велико Търново

А

Цветомира Цанева -Д^Двен $;сц£рт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико Търново

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на датсЦ/1

ПАНОВ

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на dama:f

Г Т о п п м г* *  ’

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




