
ПРОТОКОЛ № 3 

 
Днес  07.01.2015г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията 

по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-1954/28.11.2014 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка 
с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 

„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 

помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 

услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита 
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство”, с уникален 

номер 00073-2014-0039 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 628797 от дата 

15.10.2014 г. 
 

КОМИСИЯ в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева – Началник на отдел „Околна среда” в Община 
Велико Търново 

 

И ЧЛЕНОВЕ:  

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново  

2. Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново 

3. Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда” в Община Велико 

Търново 

4. д-р Здравко Николаев Димитров - № 58 за област Велико Търново от Национален 

регистър  на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, 

съгласно чл. 33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, № 74/04.10.2011 г. 
 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на 

територията” в Община Велико Търново 

2. инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община 

Велико Търново 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Олга Петърчева – Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община В. Търново 

2. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 

3. Мариана Варнева – Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 

4. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 

5. Надя Петрова – Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 

6. Грета Маринова – Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 

7. Веселин Стойков – Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново 

 

 

 



На заседанието на комисията не присъстват външни лица. 
 

В “Център за услуги и информация  на граждани”, в сградата на Община Велико Търново 

е поставено обявление  с изх. № 9100-1735/30.12.2014г.  за датата и часа на отваряне на  
ценовите оферти. В същото се предоставя информация, че отваряне  и оповестяване на 
ценовите оферти ще се извърши на дата 07.01.2015г. от 11:00 часа в сградата на Община 
Велико Търново. 

В Профила на купувача на 30.12.2014г.  е публикувано същото обявление, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето, както и резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели за оценка. 
      

Комисията пристъпи към  съобщаване на  резултатите от оценяването на 
допуснатата оферта, след което отвори плика с предлагана цена на допуснатия  

участник и оповести ценовата оферта.  
 

Плик „Предлагана цена”   Оферта вх. № 5300-7314/27.11.2014 г., 15, 49 часа  
на ЕТ „Пролет – Йордан Йорданов, гр. Велико Търново 5000, ул. Стефан Мокрев, 

№ 7 Д, тел. За контакт  062/ 637971, факс: 062/ 635975,  e-mail: proletyy@abv.bg, 

съдържа Ценово предложение по образец както следва: 

1. Предлаганото от нас  възнаграждение  е както следва:  
 

Единични цени по видове дейности и манипулации, съгласно Приложение №1:  

 

1. Залавяне на 1 брой куче:  

54, 95 лв./петдесет и четири лева и деветдесет и пет/ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 65, 94 /шейсет и пет лева и деветдесет и четири/ лева. 

2. Кастрация на 1 брой куче:  

50, 90 /петдесет лева и деветдесет/ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 61, 08 /шейсет и един лев и осем ст./ лева. 

3. Маркиране на 1 брой куче: 

1, 43 /един лев и четиридесет и три лева/ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 1, 72 /един лев и седемдесет и две ст./ лева. 

4. Ваксинация на 1 брой куче: 

3, 23 /три лева и двадесет и три ст./ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 3, 88 /три лева и осемдесет и осем ст./ лева. 

5. Обезпаразитяване на 1 брой куче: 

1 , 79 /един лев и седемдесет и девет ст./ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 2, 15 /два лева и петнадесет ст./ лева. 

6. Храна за един ден на 1 брой куче: 

1, 22 /един лев и двадесет и две ст./ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 1, 46 /един лев и четиридесет и четиридесет и шест ст./ лева. 



7. Евтаназия  на 1 брой куче: 

8, 58 /осем лева и петдесет и осем ст./ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 10, 30 /десет лева и тридесет ст./ лева. 

8. Събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и 

транспортиране до екарисаж: 

9, 47 /девет лева и четиридесет и седем ст./ лева без ДДС,  

а с ДДС 20 % - 11, 36 /единадесет лева и тридесет и шест ст./ лева. 

 

 

 

Общ сбор от предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации 

(без ДДС): 131, 57 лв. 

Общ сбор от предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации (с 

ДДС): 157, 89  

 

При възлагане на допълнителни видове работи вследствие на промяна на 
нормативните изисквания или други обективни обстоятелства (други манипулации и 

дейности), във връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след 

одобряване на съответните калкулации по показатели, както следва: 

- средна часова ставка                                           3,00 лв./чч; 

- допълнителни разходи – върху ФРЗ                 100 %; 

                                         - върху механизация    10 %; 

- печалба                                                                10 %; 

- доставно – складови разходи                            5 % 

 

и доказване на цените на материалите с фактури. 

 

Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и 

задължения с офертата и с представената от нас методология на работа. 
 

Плащането се извършва ежемесечно, в срок до 30 /тридесет/ дни след получаване на 
редовни разходо-оправдателни документи, представяне на месечен отчет за реално 
извършени работи, заверен от представител на възложителя, и одобряване на 
фактурата. 
 

3. Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена: 
В цената са включени всички необходими разходи при показатели за 
ценообразуване както следва:  
 

- средна часова ставка                                           3,00 лв./чч; 

- допълнителни разходи – върху ФРЗ                 100 %; 

                                         - върху механизация    10 %; 

- печалба                                                                10 %; 



- доставно – складови разходи                            5 % 

 

Приложение: анализи/калкулации за всяка от дейностите. 
 

След анализ на  предложените цени, комисията пристъпи  към съставяне на индивидуални 

и обобщена оценъчни таблици, съгласно одобрената методика за оценка на офертите. 
Същите са  неразделна част от настоящия протокол.  

Въз основа на това Комисията единодушно предложи следното класиране за 

обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет:  
„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 
помещения за следоперативен престой,  връщане по местата на залавяне и други 
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита 
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство” 
 
1-во място за ЕТ „Пролет – Йордан Йорданов, гр. Велико Търново със  75 т. 
 

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на 
комисията   и  резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и 

обобщени/, неразделна част от тях.   
 

Формула за определяне на краен коефициент ”К” 

 

К = Ц х 50 %  + М х 50 %, където: 

 

Ц – Ценови критерий –  определя най-доброто ценово предложение. С максимален 

брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най-малък общ сбор от 
предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации (без ДДС) 

съгласно образец „Предлагана цена и Приложение 1. Максимален брой точки 

получава офертата, която ще има за последица най-малък бюджетен разход  за 
възложителя. Най доброто предложение, съдържащо най-малкия общ сбор от 
предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации (без ДДС) по 

Приложение 1 получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение  се 
оценява след прилагане на следната формула: 
 

Ц min х 100, където,   

Ц n 

 

Ц min е най-малкия общ сбор от предлаганите единични цени за видовете дейности и 

манипулации (без ДДС) съгласно образец „Предлагана цена и Приложение 1, а Ц n е 
общия сбор от предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации (без 
ДДС) съгласно образец „Предлагана цена и Приложение 1, предложен от n-тия 

участник. 

 

По показател Ц – Ценови критерий, комисията извърши оценка, като взе предвид 

условията на методиката и общия сбор от предлаганите единични цени за видовете 
дейности и манипулации (без ДДС).  

 



Комисията намира, че участник ЕТ „Пролет – Йордан Йорданов, гр. Велико Търново 
предлага изгодно ценово предложение и получава 100 т. по този показател от 
методиката и резултат по показателя 50. 

 

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложения от участника общ сбор от 
предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации (без ДДС). 

 

Комисията приключи работа в 11.30 часа. 
 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………….(П) 

Зорница Кънчева – Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико Търново 

 

И ЧЛЕНОВЕ:  

……………………………………(П) 

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново  

 

…………………………………..(П) 

2. Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново 

 

………………………………….(П) 

3. Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда” в Община Велико 

Търново 

 

………………………………….(П) 

4. д-р Здравко Николаев Димитров - № 58 за област Велико Търново от Национален 

регистър  на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, 

съгласно чл. 33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, № 74/04.10.2011 г. 
 

 


