
ОДОБРЯВАМ: ……/П/…………. 
   /инж.  Хасан Азис/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА К Ъ Р Д Ж А Л И 
                                                                                    Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 

В изпълнение на Заповед №1249 от 24.11.2015г. на Кмета на Община Кърджали, комисия 
в състав: 
Председател: Веселина Танчева – началник отдел „Опазване на околната среда”; 

и членове: 
1.  Беркант Барзат – старши  юрисконсулт в отдел „Правен”; 
2. Валентин Иванов- гл. счетоводител на „Община Кърджали”; 
3. Анжела Василева- главен експерт отдел „Опазване на околната среда”; 
4.  Златина Кузманова- мл.юрисконсулт сектор „Обществени поръчки”; 

 
се събра на 07.11.2015г. в стая 303, на третия етаж в сградата на Община 

Кърджали, за разглеждане и оценка на постъпилите предложения по публична покана за 
изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на дейности и манипулации за 

ограничаване популацията на скитащи и безстопанствени кучета на територията 
на община Кърджали”. 

 
Предложение за изпълнение на поръчката е постъпило от : 
 

 Вх.№53-00-1533/04.12.2015г. от „Озеленяване, чистота и благоустройство”ЕООД, гр. 
Кърджали, ул.”Беломорски” 42А, e-mail: ocb_kj@abv.bg 

 
На заседанието на комисията не присъства представител на „Озеленяване, чистота 

и благоустройство” ЕООД. След получаване на офертата, членовете на комисията 
подписаха и представиха на председателя на комисията декларации за обстоятелствата по 
чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП и продължиха своята работа, като отвориха и разгледаха 
постъпилото предложение. 

 
При проверка на представените документи и предложения, комисията установи, че 

участнкът „Озеленяване, чистота и благоустройство”ЕООД е представил изискуемите 
документи, техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Представеното 
предложение е пълно и отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата и 
приложенията към същата, публикувани на адреса на Възложителя. В следствие на това 
комисията пристъпи към преглед на предложената техническа и ценова оферта, за което 
изготви таблица, както следва: 
 

№ 
Наименование на дейностите /манипулации/, които ще се 

извършват  
Ед. цена за  1 брой 

куче 

1. Залавяне на 1 бр. куче 40.41 лв 

2. Обезпаразитяване на 1 бр. куче 5.00 лв 

3. Храна за един ден на 1 бр. куче 1.50 лв 

4. Кастрация на 1 бр. женско куче 35.00 лв 

5. Кастрация на 1 бр. мъжко куче 30.00 лв 

6. Маркиране на 1 бр. куче 2.00 лв 

7. Чипиране на 1 брой куче 8.00 лв 



8. Евтаназия на 1 брой куче 8.00 лв 

9. Други разходи на 1 бр. куче - 

10. Консумативи за залавяне на 1 брой куче 16.20 лв 

11. Допълнителни средства за залавяне 
Км извън Кърджали 
1.20 лв 

12. Медикаменти за 1 брой куче 5.00 лв 

13. Престой на куче-компаньон в приюта за 1 ден 24.69 лв 

 
Предложените цени са без ДДС. 
 

На основание чл.101д от ЗОП комисията предлага Кмета на Община Кърджали да 
сключи договор за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на дейности и 

манипулации за ограничаване популацията на скитащи и безстопанствени кучета 
на територията на община Кърджали” с „Озеленяване, чистота и благоустройство” 
ЕООД, поради това, че предложението на участника в пълнота съответства на 
изискванията на Възложителя  посочени в Публичната покана. 

 
На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, комисията състави и предава настоящия 

протокол на 07.11.2015г. за одобрение от Възложителя и сключване на договор. 
 
 

К О М И С И Я:   

 
Председател: ………/П/………… 

/Веселина Танчева / 
 

 
Заличен на 
основание чл.4 

от ЗЗЛД/ 

 

Членове :    
 
1………/П/……….   
  / Беркант Барзат / 

  
3. ......./П/..................... 
  / Валентин Иванов /  

Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 
 Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 
 
2. ...../П/.......................   
   /Анжела Василева / 

  
4. ........./П/.................... 

/ Златина Кузманова/  
Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД                                             Заличен  на основание чл.4 от ЗЗЛД 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДО 

„Озеленяване, чистота и 
благоустройство” ЕООД,  
гр. Кърджали, , ул.”Беломорски” 
42А, e-mail: ocb_kj@abv.bg 

 

 „ГРАФИТ КОМЕРС” ООД, гр. КърджалиРоси –Роса Овчарова” , гр. Кърджали; 
  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  УПРАВИТЕЛ, 

 

Относно:  Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед №1249 от 
24.11.2015г., на  Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл.14, ал.4, 
т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на дейности и манипулации за ограничаване 

популацията на скитащи и безстопанствени кучета на територията на община 
Кърджали”. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, 
 

Във връзка с чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП и одобрен протокол на комисията, определена 
със Заповед №1249 от 24.11.2015 год., на  Кмета на Община Кърджали и предстоящо 
сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на 

дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи и 
безстопанствени кучета на територията на община Кърджали”, Ви  уведомявам, че 
класирането на участниците е както следва: 

 І  място – „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД; 
В срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо, 

класираният на първо място участник, на основание чл.101е., ал.2 от ЗОП следва да 
представи в стая 308, на трети етаж в сградата на община Кърджали документи, 
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1, декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

 

 

 
КМЕТ НА ОБЩИНА 
К Ъ Р Д Ж А Л И:………………………. 

                          /инж.ХАСАН АЗИС/ 
 
 
ЗК// 
Съгласувал:………………… 
      /ст. юрисконсулт/ 


