
УТВЪРДИЛ:...................0 . / / . . . .
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ/ /
КМЕТ НА ОБЩИНДЛОДИКО ТЪЙ^ОВО

Д О К Л А Д

От 28.06.2016 г. на Комисията по чл. 92а, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 34 и ал. 1 от 
ЗОП (отменен), във връзка с §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП, назначена със 
заповед № РД 22-949/28.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за провеждане на 
процедура на договаряне без обявление е предмет: „Авторски надзор на обект 
„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект 
„Ш ишманова баня“ - гр. Велико Търново“ по проект „Културното наследство на 
град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, Договор  
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г„ 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство“ на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 
2009 - 2014", с уникален номер 00073-2016- 0019 в регистъра на АОП и публикувано 
решение от дата 13.04.2016 г. с ID 728446 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет“ в Община В. Търново;
3. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;
4. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел „ОП“ в Община Велико Търново;
5. арх. Донка Колева -  Радева -  Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм“ в 
Община Велико Търново;
6. Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция „ОР“ в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Инж. Динко Кечев -  Директор Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново;
2.Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Общинско развитие“ в Община Велико 
Търново;
3. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново;
3. Явор Иванов -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
4. Теодора Станчева -  Началник отдел „УТ“ в Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
6. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
7. Кристина Димитрова -  технически сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново;
8. арх. Николай Малаков -  Главен архитект на Община Велико Търново;
9. арх. Николай Миладинов -  Главен експерт отдел „УТ“ в Община Велико Търново; 
Ю.Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община Велико Търново;
11. арх. Лора Бъчварова -  Главен експерт отдел „УТ“ в Община Велико Търново;
12. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;

Поради отсъствието на Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ 
в Община Велико Търново, нейното място бе заето от инж. Ивайло Дачев -  Главен 
експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново като резервен председател.

Поради отсъствието на Николина Ангелова - Старши експерт отдел ОП
в Община Велико Търново, нейното място бе заето от Явор Иванов -  Старши
експерт в отдел ОП в Община Велико Търново като резервен член, за което попълни 
декларация по чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Поради отсъствието на Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет“ в 
Община В. Търново, нейното място бе заето от Теодора Станчева -  Началник отдел „УТ“ 
в Община Велико Търново като резервен член, за което попълни декларация по чл.35, 
ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Поради влизането на инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община 
Велико Търново като резервен председател, неговото място бе заето от инж. Иван Иванов 
-  Главен експерт отдел „ТИ“ в Община Велико Търново като резервен член, за което 
попълни декларация по чл.35, ал. 1, т. 1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Поради отсъствието на Александър Колев -  Мл. Експерт отдел „ОП“ в Община 
Велико Търново, неговото място бе заето от Кристина Димитрова -  технически сътрудник 
отдел АТО в Община Велико Търново, като член, за което попълни декларация по чл.35, 
ал. 1, т. 1. т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

Поради отсъствието на Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция „ОР” в 
Община Велико Търново, нейното място бе заето от арх. Лора Бъчварова -  Главен експерт 
отдел „УТ“ в Община Велико Търново като резервен член, за което попълни декларация 
по чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП.

С Решение РД 24-26/13.04.2016 г. беше открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез договаряне без обявление. Съгласно ваша Заповед № РД 22 -  
949/28.04.2016г., комисията разгледа офертата, постъпила по процедурата, както следва:

Оферта с вх. № 5300-18724-1/27.04.2016 г. от 16:18 ч. на ЕТ „Архич - Иван 
Чолаков“, гр. Велико Търново, ул. „Йоновка" № 7, тел.: 0888635251

След приключване на договарянето с участника, подал оферта, комисията 
констатира, че подадената от участника оферта съответства на изискванията на поканата, 
техническата спецификация и документацията. Предложените условия са в съответствие е 
интересите на Възложителя.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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КОМИСИЯА РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново следното класиране за обществена 
поръчка, проведена чрез договаряне без обявление с предмет: „Авторски надзор на обект 
„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект 
„Ш ишманова баня“ - гр. Велико Търново“ по проект „Културното наследство на 
град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015 г., 
финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство" на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, 
финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 
2009 -  2014“, с уникален номер 00073-2016-0019 в регистъра на АОП и публикувано 
решение от дата 13.04.2016 г. с ID 728446 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Първо място за: Оферта с вх. № 5300-18724-1/27.04.2016 г. от 16:18 ч. на ЕТ 
„Архич - Пван Чолаков“, гр. Велико Търново, ул. „Йоновка“ № 7, тел.: 0888635251

Комисията предлага сключване на договор с класирания на първо място участник.

Настоящият доклад с протоколите и цялата документация в процедурата се предава 
на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отменен), във връзка с §18 
(обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП.

Настоящия доклад се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................  .........................................................................................
/ инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт' в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:
............ /А .....................................................................................т.......................................................................
/Я в о т / Иванов -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

/ Теодора Г г^ н ч ев ^ -Д Д ^ л н и к  отдел „УТ“ в Община Велико Търново /

/ инж ГП ван^^аирв -[Г^а^еррссперт отдел „ТИ“ в Община Велико Търново /

/ Кристинд Димитро/а^- технически сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново /

/ арх. До)^ф: -  Радева -  р г а в е н  експерт в Дирекция „Култура и Туризъм“ в
Община Велико Търново /

/ арх. Лора Б ъ ч в а р о в ^  Главен експерт охдел „УТ“ в Община Велико Търново /

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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