
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! румънско ПРАВИТЕЛСТВА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ПРОТОКОЛ 

Днес 14.05.2020 г. в 10:30 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията 
по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във 
връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № 
РД 22 - 643/13.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането 
на офертите, постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, с предмет: 
Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, 
предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по проект 
"Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures", както и предоставяне на съпътстващите 
дейности, вкл. процесуално представителство. Публичното състезание е с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 965918 на дата 18.03.2020г., с уникален 
номер в РОП: 00073-2020-0018, с публикувано Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID 971620 на дата 
08.04.2020г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 972253 на дата 13.04.2020г. с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profU-na-kupuvacha/782/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община 

Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в 

Община Велико Търново; 
2. Светозара Инджева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и 

Финанси" в Община Велико Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, Ритуална зала. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 
2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 
на средствата за масово осведомяване. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и гиирокообхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG - 383. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново , 
изчете Заповед РД 22 - 643/13.05.2020г., представи комисията и оповести нейните 
задачи: 

„ 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; да оцени и класира участниците по степента на 
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 14.05.2020 г. от 10:30 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 протокол. 
Комисията да състави протокол за работата си, като същият бъде представен на 
Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени и всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура 
с предмет: Подготовка на документации за възлагане на всички обществени 
поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр по 
проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and 
comprehensive network through joint CBC measures", както и предоставяне на 
съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство. Публичното 
състезание е с публикувано Обявление за поръчка с ID 965918 на дата 18.03.2020г., 
с уникален номер в РОП: 00073-2020-0018, с публикувано Решение за одобряване 
на обявление за изменение или допълнителна информация с ID 971620 на дата 
08.04.2020г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 972253 на дата 13.04.2020г. с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profH-na-kupuvacha/782/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 08.05.2020г. до 
17:00ч. В посочения в обявлението срок, са постъпили четири оферти с вх.№: 

1.Вх.№ 5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч. на „Ниони" ООД 
2.Вх.№ 53-3023-1/08.04.2020г. в 09:55ч. на „Приорити Консултинг" ООД 
3.Вх.№ 5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч. „Национален консултант по 

обществени поръчки" ООД 
4.Вх.№ 26-293-1/08.05.2020г. в 16:51ч. на ДЗЗД „Консулт проект" 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и 
установи следното: 
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Този документ е създаден в рамките на Проект ,. По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG - 383, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ,, ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна 
опаковка и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Председателя в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
опаковките, както следва: 

I. Оферта от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел: 
0887647677, email: prsmk@gmail.com , съдържа: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 
подпечатан от Крум Миланов - 2стр. 

2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Крум Миланов -
1стр. 

3. Заверено копие от пълномощно, подписано и подпечатано -1стр. 
4. Магнитен носител СД - 1бр. 
5. Заверено копие от Референция, подписана и подпечатана - 4стр. 
6. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2015 
7. Магнитен носител СД съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
8. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и 

подпечатано от Крум Миланов - 4стр. 
9. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Крум 

Миланов, подписани и подпечатани - Збстр. 
10. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт 

Александра Денкин, подписани и подпечатани - 13стр. 
11. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Венелин 

Върбанов, подписани и подпечатани - 18стр. 
12. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт 

Екатерина Димова, подписани и подпечатани - 18стр. 
13. Предложение за изпълнение на поръчката Приложение №1, оригинал 

подписано и подпечатано от Крум Миланов - 25стр. 

Този документ е създаден в рамките на Проект .. По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широко обхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („Better connected secondaiy and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures "), Проектен код: ROBG - 383. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България" 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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14. Предложение за изпълнение на поръчката Приложение №2, оригинал 
подписано и подпечатано от Крум Миланов - 8стр. 

15. Декларация по Приложение №6, оригинал подписана и подпечатана от Крум 
Миланов - 1стр. 

II. Оферта от „Приорити Консултинг" ООД , с вх. №53-3023-
1/08.04.2020г. в 09:55ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Янтра" 
№12, ет.1, тел: 0884840246, email: info@prioritybg.com , лице за контакт: Асен 
Кръстев, съдържа: 

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Асен Кръстев -
1стр. 

2. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 
подпечатан от Асен Кръстев - 2стр. 

3. Магнитен носител СД, съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
4. Магнитен носител СД, съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
5. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и 

подпечатано от Асен Кръстев - 18стр. 
6. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Пантелей 

Семерджиев - от стр.19 до стр. 70 
7. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Ганка Йост 

- от стр.71 до стр. 73. 
8. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Георги 

Илчев - от стр.74 до стр.79. 
9. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Десислава 

Тодорова - от стр.80 до стр. 86. 
10. Предложение за изпълнение на поръчката Приложение №1, оригинал 

подписано и подпечатано от Асен Кръстев - от стр.87 до стр.116. 
11. Предложение за изпълнение на поръчката Приложение №2, оригинал 

подписано и подпечатано от Асен Кръстев - от стр. 117 до стр. 142 
12. Декларация по Приложение №6, оригинал подписана и подпечатана от Асен 

Кръстев - 1стр. 

III. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
ООД, с вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: 
град София, ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: 
office@ppnc.bg , лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд, съдържа: 

1. Магнитен носител СД, съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион" („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures "), Проектен код: ROBG - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цяпата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатнао от Йовка Йовчева-
Фрийленд - 1стр. 

3. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 
подпечатан от Йовка Йовчева-Фрийленд - 2стр. 

4. Магнитен носител СД, съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
5.Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и 

подпечатано от Йовка Йовчева-Фрийленд - 35стр. 
6. Декларация по приложение №6, оригинал подписана и подпечатана от Йовка 

Йовчева-Фрийленд - 1стр. 
7. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Ева Радева 

- от стр. 37 до стр. 53. 
8. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Надежда 

Йорданова - от стр.54 до стр.69. 
9. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Стефан 

Ковачев - от стр.70 до стр. 77. 
10. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Пламен 

Пенчев - от стр.78 до стр.86. 
11. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката по приложение №1, 

оригинал подписан и подпечатан - от стр.87 до стр. 126 
12. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката по приложение №2, 

оригинал подписан и подпечатан - от стр.-127 до стр. 148 

IV. Оферта от Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", с вх. №26-293-
1/ 08.05.2020г. в 16:51ч., с партньори в обединението „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 
ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ" и „ИНФИНИТУС" ООД с адрес за кореспонденция: град 
София, бул. „Ал.Стамболийски" №130-132, ет.З, офис 3, тел: 024839717, email: 
lexico.lc@simail.com и office@infinitus.bg , съдържа: 

1. USB памет съдържаща ЕЕДОП - 1бр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Велислава 

Хорозова - 1стр. 
3. Списък на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 

подпечатан от Велислава Хорозова - Зстр. 
4. Споразумение за създаване на Обединение, оригинал подписано и 

подпечатано от партньорите в обединението - 9стр. 
5. Заверено копие от Удостоверение за вписване на от Софийски градски съд 

за „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ", подписано и подпечатано -
1стр. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
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6. Заверено копие от разпечатка от регистър Булстат, за „АДВОКАТСКО 
ДРУЖЕСТВО ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ" подписано и подпечатано - 1стр. 

7. USB памет съдържаща Техническо предложение- 1бр. 
8. Предложение за изпълнение на поръчката, оригинал подписано и 

подпечатано от Велислава Хорозова - 20стр. 
9. Приложение №1 към техническо предложение, оригинал подписано и 

подпечатано от Велислава Хорозова - 80стр. 
10. Приложение №2 към техническо предложение, оригинал подписано и 

подпечатано от Велислава Хорозова - 75стр. 
11. Опис на Приложените писмени доказателства относно опита на експертите, 

оригинал подписан и подпечатан от Велислава Хорозова - 4стр. 
12.Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Милка 

Величкова - Спасова - от стр.180 до стр.323. 
13. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Диана 

Минчева - Додова - от стр.324 до стр.343. 
14. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Коста 

Стоянов - от стр.344 до стр.364. 
15. Заверени копия от документи удостоверяващи данните за експерт Кристина 

Спасова - от стр.365 до стр.399. 
16. Декларация по Приложение №6, оригинал подписана и подпечатана от 

Велислава Хорозова- 1стр. 
Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 

следния прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 03.04.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване 
работата на комисията - архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение 
на членовете на комисията за преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 05.06.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай 
че установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състоянието или критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го 
изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 
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Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във 
връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и 
подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на 
други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 25.06.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на 
което да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 31,07.2020г., като 
най-късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-
малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите предложения. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 16:00ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията продължи своята работа на дата 03.06.2020г. от 09:00ч., като 
започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение 
на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 

относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от „НИОНИ" ООД, с вх. №5300-10358-1/07.04.2020г. в 09:23ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „П.Евтимий" №21, вх.А, ет.4, тел: 
0887647677, email: prsmk@gmail.com , съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис 
от управителя на дружеството Велислава Миланова - Лулева. Комисията извърши 
справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП 
и лицето вписано в търговски регистър . Имайки предвид горното комисията приема 
че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

7 

с г * 
i n t e r r e g 

n'n'H'. interresrobs• eu 
Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures"). Проектен код: ROBG - 383, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ., ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България " 2014 - 2020. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

mailto:prsmk@gmail.com


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУ БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ЕЕДОП е подписан с елекртонен подпис и от лицето посочено като 
пълномощник Крум Миланов. 

Представено е и заверено копие на пълномощно в което подробно са описано 
функциите с които е упълномощено лицето. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението 

на поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 

54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: „1.1. Участникът следва да е изпълнил за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности 
с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. Под дейности сходни с 
тези, предмет на настоящата поръчка се разбират: дейности, свързани с 
подготовка на документация/и за възлагане на обществена/и поръчка/и и/или 
свързани с осъществяване на контрол за законосъобразност върху 
документация/и за обществена/и поръчка/и и/или върху проведена/и 
процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. 

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените 
дейности - услуги." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
за изпълнена услуга сходна с предмета на обществената поръчка - „Изготвяне на тех. 
спецификации и документации за възлагане на обществените поръчки за дейностите, 
свързани със строителство и/или с проектиране и строителство (ако е приложимо) в 
рамките на одобрените за финансиране проекти от проектните предложения за 
минимум 50 % от бюджета на града, които ще бъдат подадени от Община Варна до 31 
май 2016 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020", финансирана от ОПРР 2014 
- 2020 г." (договор с per. № Д16000454ВН от 13.04.2016 г.)" . Посочен е, получател, 
стойност и период на изпълнение 13.04.2016г. -10.12.2017г. В подкрепа на 
горното, участника е представил заверено копие от Референция за изпълнената 
услуга. 

„1.2. Участникът следва да притежава сертификация no EN ISO 9001:2015 -
система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки ." 

Този документ е създаден в рамките на Проект .. По-добре свързани вторични и третични точки в главната и ишрокообхватната мрежа 
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V-A Румъния - България "2014- 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП 
относно наличието на Сертификат за управление на качеството , маркирал е отговор 
„Да". В подкрепа на горното участника е представил заверено копие от Сертификат 
по ISO 9001:2015 с обхват „Предоставяне на юридически услуги;Разработване на 
документации за възлагане на обществени поръчки; Управление на проекти; 
Подготовка на проектни предложение/формуляри за кандидатстване/ 
апликационни форми и предоставяне на консултантски услуги в сферата на 
подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от различни донори", със 
срок на валидност 13.01.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

II. Оферта от „Приорити Консултинг" ООД , с вх. №53-3023-
1/08.04.2020г. в 09:55ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Янтра" 
№12, ет.1, тел: 0884840246, email: info@prioritybg.com , лице за контакт: Асен 
Кръстев, съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис 
от управителя на дружеството Асен Кръстев. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие, на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър . Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е 
подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението 

на поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 

54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: „1.1. Участникът следва да е изпълнил за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности 
с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. Под дейности сходни с 
тези, предмет на настоящата поръчка се разбират: дейности, свързани с 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

подготовка на документация/и за възлагане на обществена/и поръчка/и и/или 
свързани с осъществяване на контрол за законосъобразност върху 
документация/и за обществена/и поръчка/и и/или върху проведена/и 
процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. 

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените 
дейности - услуги." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
за изпълнена услуга сходна с предмета на обществената поръчка - Договор за услуга 
№ 97 МВ12/04.11.2019 г. към Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
външна техническа помощ за управление на проект BG16M10P002-3.007-0006 
„възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в национален 
парк „Централен Балкан" с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна 
среда" 2014-2020 с възложител Дирекция „Национален парк Централен Балкан" и 
изпълнител Обединение „Съсайъти Консултинг", участници: „Приорити Консултинг" 
ООД и „Ситизен съсайъти груп" АД. Осъществяване на контрол за законосъобразност 
върху документации за обществени поръчки и върху проведени процедури за 
възлагане на обществени поръчки: - Публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на главоч в Национален 
парк „Централен Балкан"" от Проект №BG16M10P002-3.007-0006 „Възстановяване и 
опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ" - Публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на мерки за информация и 
комуникация по дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни 
и забранителни) по дейности № 3, 5 и 12 от Проект №BG16M10P002-3.007-0006 
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ - Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на 
площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ" от 

Проект №BG16M10P002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни 
местообитания и видове в НПЦБ" - Публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка и монтиране на терен на съоръжения за ограничаване 
на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания 
9150, 9130, 9110 и опазване на природно местообитание 7140"от Проект 
№BG16M10P002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и 
видове в НПЦБ . Посочен е, получател, стойност и период на изпълнение 
04.11.2019г. -07.04.2020г. и 2. „Договор за организация и управление на проект 
№1/01.12.2016 г. с включени дейности за Консултиране, подпомагане и подготовка 
на тръжна документация и съдействие при провеждане на процедури за избор на 
изпълнител: разработване на тръжна документация за избор на външни изпълнители 
и доставчици; коригиране на тръжна документация съгласно препоръки на УО; 
консултиране в процеса на оценка на оферти; подготовка на искания за допълнителни 

Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион " (..Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures "J, Проектен код: ROBG - 383, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионапно развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водегц бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официачната позиция на Европейския съюз. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

документи, подготовка на протоколи от оценителни комисии; подготовка на решения 
за избор; консултиране относно документите, които избраният трябва да предостави 
за подписване на договор и др." Посочен е, получател, стойност и период на 
изпълнение 05.09.2016г. -05.12.2018г. 

С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
документ и/или документи удостоверяващи изпълнената/ите услуга/и посочена/и в 
ЕЕДОП. 

„1.2. Участникът следва да притежава сертификация no EN ISO 9001:2015 -
система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки ." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП 
относно наличието на Сертификат за управление на качеството ,като е маркирал 
отговор „Да". 

С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството за осигуряване 
на качеството, с предметен обхват в областта на дейности, свързани с възлагане на 
обществени поръчки. 

III. Оферта от „НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 
ООД, с вх. №5300-13098-1/08.04.2020г. в 09:59ч., с адрес за кореспонденция: 
град София, ул. „Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.З, ап.6, тел: 0888259769, email: 
office@ppnc.bg , лице за контакт: Йовка Йовчева-Фрийленд, съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис 
от управителя на дружеството Йовка Йовчева-Фрийленд. Комисията извърши справка 
в Търговски регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето 
вписано в търговски регистър . Имайки предвид горното комисията приема че 

Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа 
на път /TEN-T/. чрез общи мерки в трансграничния регион " („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive 
network through joint CBC measures "J, Проектен код: ROBG - 383. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество .. ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. В ЕЕДОП са вписани и съдръжниците в 
дружеството, като за всяко от тях са посочено качеството му. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението 

на поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 

54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: „1.1. Участникът следва да е изпълнил за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности 
с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. Под дейности сходни с 
тези, предмет на настоящата поръчка се разбират: дейности, свързани с 
подготовка на документация/и за възлагане на обществена/и поръчка/и и/или 
свързани с осъществяване на контрол за законосъобразност върху 
документация/и за обществена/и поръчка/и и/или върху проведена/и 
процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. 

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените 
дейности - услуги." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
за изпълнена услуга сходна с предмета на обществената поръчка - 1. „Консултантски 
услуги по разработване , преглед и оценка на документации за възлагане на 
обществени поръчки по реда на ЗОП" . Посочен е, получател, стойност и период на 
изпълнение 17.04.2016г. -02.05.2018г. , 2. „Консултанстски услуги за разработване 
на документации за възлагане на обществена поръчка по ЗОП" Посочен е, 
получател, стойност и период на изпълнение 14.03.2017г. -31.12.2017г. и 3. 
„Консултанстски услуги за разработване на документации за възлагане на обществена 
поръчка по ЗОП". Посочен е, получател, стойност и период на изпълнение 
12.04.2018г. -12.05.2018г. 

С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
документ и/или документи удостоверяващи изпълнената/ите услуга/и посочена/и в 
ЕЕДОП. 
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„1.2. Участникът следва да притежава сертификация no EN ISO 9001:2015 -
система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки ." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП 
относно наличието на Сертификат за управление на качеството ,като е маркирал 
отговор „Да". 

С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството за осигуряване 
на качеството, с предметен обхват в областта на дейности, свързани с възлагане на 
обществени поръчки. 

IV. Оферта от Обединение по ЗЗД „КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ", с вх. №26-293-
1/ 08.05.2020г. в 16:51ч., с партньори в обединението „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 
ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ" и „ИНФИНИТУС" ООД с адрес за кореспонденция: град 
София, бул. „Ал.Стамболийски" №130-132, ет.З, офис 3, тел: 024839717, email: 
lexico.lc@gmail.com и office@infinitus.bg , съдържа: 

Участника е представил в оригинал договор за създаване на 
обединение, като партньори са Адвокатско дружество „ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ" и 
„ИНФИНИТУС" ООД. Представено е разпределение на отговорностите на партньорите 
по конкретната обществена поръчка. В представеното споразумение е посочено 
процентно разпределение на изпълнението на дейностите. Посочено е, че 
управляващ партньор е Адвокатско дружество „ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ", а 
представител на обединението е Велислава Г.Хорозора. Посочено е че документите и 
офертата ще се подписват от горепосоченото лице, като ще се подпечатват с печата 
на водещия партньор. Разписани са права и задължения на страните. 

Заложени са клаузи за солидарна отговорност до окончателното изпълнение 
по договора за обществена поръчка. Относно разпределението на дейностите, е 
посочено че дяловете на партньорите са разпределени както следва: 

Адвокатско дружество „ХОРОЗОВ и ПАРТНЬОРИ" - 50% 

„ИНФИНИТУС" ООД - 50% 

В т.2 на стр.З, от договора за създаване на обединение е посочено че 
„ИНФИНИТУС" ООД, ще изпълни „Обществена поръчка за проектиране -
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разработване на технически проект и оценка на съответствието за двете 
обособени позиции от обект: „ Рехабилитация и реконструкция на уличната 
мрежа в град Велико Търново", а именно: „Рехабилитация и реконструкция на 
ул. Опълченска от връзката с път 111-514 до връзката с път Е-85 (1-5)" с обща 
дължина 2.204 км (улица 1683.87 м и пътна връзка 519.62 м) и 
„Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната 
връзка от ул. „Магистрална" (ПЪТ Е772 (1-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. 
Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски" до ул. „Сливница", ул. 
„Сливница" от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент 
Охридски от ул. Сливница до ново предмостване на река Янтра и ул. 
Ксилифорска от ново предмостване на река Янтра до път 111-514" с обща 
дължина 3.893 км (3465.24 м - улица и пътна връзка 428.09 м)." Следва да се 
отбележи, че възложителя не е предвиждал подобна процедура за „Обществена 
поръчка за проектиране - разработване на технически проект и оценка на 
съответствието", която да е предмет на настоящата обществена 
поръчка. 

Обществените поръчки които ще бъдат ангажимент по настоящата обществена 
поръчка са подробно описани в „Техническата спецификация" към 
документацията за участие и започват от стр.8 от документацията „Дейностите, 
част от проекта, които ще бъдат изпълнявани от Водещия партньор са 
следните: " 

Необходимо е участника да подстави коректно разпределение на 
представените дейности, които ще изпълнява съобразно посочените в 
техническата спецификация. 

В представената преносима памет се съдържат три файла, като единият е 
озаглавен „ЕЕ00Р-АД-Х0Р030В-ВЕЛИК0 ТЪРНОВО-detached signed.pdf.p7s". Въпреки 
многократните опити на комисията да отвори цитирания по-горе файл всеки път се 
визуализираше грешка и файлът не позволява да бъде отворен. 

Необходимо е партньора в обединението Адвокатско дружество „ХОРОЗОВ и 
ПАРТНЬОРИ" да представи ЕЕДОП, който е във валиден формат и електронно 
подписан от задължените лица 54,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1 от ППЗОП. В 
еЕЕДОП, участника в обединението е необходимо да представи информация 
съобразно условията на обществената поръчка. 

Относно еЕЕДОП на „ИНФИНИТУС" ООД: 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

1. Партньора в обединението е представил еЕЕДОП, който е подписан с 
валиден ел. подпис от управителя на дружеството Деница Цекова. 
Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че 
еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението 

на поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът в обединението чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от 

лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: Критерии за подбор: „1.1. Участникът следва да е 
изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката. Под 
дейности сходни с тези, предмет на настоящата поръчка се разбират: дейности, 
свързани с подготовка на документация/и за възлагане на обществена/и 
поръчка/и и/или свързани с осъществяване на контрол за законосъобразност 
върху документация/и за обществена/и поръчка/и и/или върху проведена/и 
процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. 

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените 
дейности - услуги." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, 
за изпълнена услуга сходна с предмета на обществената поръчка - 1. „Разработване 
на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
техника и оборудване" по проект: „Съвместни инициативи и решения за справяне с 
извънредни ситуации в трансграничния регион", финансиран по Програма Interreg V -
А Румъния-България" . Посочен е, получател, стойност и период на изпълнение 
01.03.2017г. -01.06.2017г. , 2. „Разработване на документация за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития" по проект: „Развитие на 
диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения в ученици в 
Сърбия и България", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
lnterreg-ИПП България-Сърбия" Посочен е, получател, стойност и период на 
изпълнение 30.01.2017г. -20.02.2017г., 3. „Разработване на документация за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на приземния етаж и 
източната фасада на общинска сграда на ул. „Цар Симеон" № 33, гр. Видин" по 
проект: „Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни 
смущения в ученици в Сърбия и България", финансиран по Програма за 
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трансгранично сътрудничество Interreg- ИПП България-Сърбия". Посочен е, 
получател, стойност и период на изпълнение 30.01.2017г. -31.03.2017г., 4. 
„Разработване на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на диагностично оборудване" по проект: „Развитие на диагностични 
центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения в ученици в Сърбия и 
България", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg- ИПП 
България-Сърбия". Посочен е, получател, стойност и период на изпълнение 
30.01.2017г. -31.03.2017г. и 5. „Разработване на документация за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Закупуване на техника / оборудване" по проект: 
„Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и 
Община Долна Митрополия", финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-
България". Посочен е, получател, стойност и период на изпълнение 02.10.2018г. -
04.01.2019г. 

Комисията обсъди представената информация и установи че ,единствено 
услугите по т.1 и т.5 попадат в тригодишния период съгласно чл.63, ал.1, т.1, 
буква „б" от ЗОП. Останалите услуги т.2, т.З и т.4 не попадат в тригодишния период 
(три години от датата на подаване на офертата) 

С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
документ и/или документи удостоверяващи изпълнената/ите услуга/и посочена/и в 
ЕЕДОП по т.1 и/или т.5. 

„1.2. Участникът следва да притежава сертификация no EN ISO 9001:2015 -
система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки ." 

В отговор на това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП 
относно наличието на Сертификат за управление на качеството ,като е маркирал 
отговор „Да". Посочен е обхвата на серитфиката „Сертификат № 39775/20/S -
стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ВКЛ. ИНВЕСТИЦИОННИ, ИНФРАСТРУКТУРНИ, ПУБЛИЧНО-
ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО, ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И КОНСУЛТАНТСКИ 
УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ." 
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С оглед правилното прилагане на чл.2, ал.1, т.1 на ЗОП и прилагане на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, комисията реши на основание 
чл.67, ал.5 от ЗОП да изиска от участника да представи, заверено копие от 
сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството за осигуряване 
на качеството, с предметен обхват в областта на дейности, свързани с възлагане на 
обществени поръчки. 

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 допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят 
на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 
предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият 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 протокола 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. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
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НЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! г п г ' : : , ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

Търново, пл. „Майка България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна 
опаковка върху който, освен идентификацията на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 
На протокол от дата 03.06.2020г. от 09:00ч. 

До Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико 
Търново, Председател на комисията, определена със Заповед № РД 22 -
643/13.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с 
предмет: Подготовка на документации за възлагане на всички обществени 
поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр 
по проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and 
comprehensive network through joint CBC measures", както и предоставяне на 
съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство. Публичното 
състезание е с публикувано Обявление за поръчка с ID 965918 на дата 
18.03.2020г., с уникален номер в РОП: 00073-2020-0018, с публикувано 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация с ID 971620 на дата 08.04.2020г. и Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID 972253 на дата 
13.04.2020г. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/782/ 
От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код. 
Улица вх. ... № ..., ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с 
предмет: Подготовка на документации за възлагане на всички обществени 
поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньр 
по проект "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and 
comprehensive network through joint CBC measures", както и предоставяне на 
съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство. Публичното 
състезание е с публикувано Обявление за поръчка с ID 965918 на дата 
18.03.2020г., с уникален номер в РОП: 00073-2020-0018, с публикувано 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

информация с ID 971620 на дата 08.04.2020г. и Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID 972253 на дата 
13.04.2020г. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www. veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/782/ 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване 
„отговор на протокол от дата 03.06.2020г." . 

Комисията приключи работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като 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. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Александър Колев - ГлaвeiiJB^^DSp^^в^tиpeкция ОП в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ* 
1 •, 
/ Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 
Велико Търново; / 

/ Светозара Инджева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в 
Община Велико Търново; / 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


