
  

„В и К” ООД - Габрово 
5300 град Габрово, бул.„Трети март” № 6, телефон: 066 800500 

факс: 066 801178,  е-mail: office@vik-gabrovo.com  

 

 

Утвърдил:  
……/подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

 

 (инж.Владимир Василев - управител) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
№ 2 

 

 

 Днес, 23.12.2019 г., се проведе публично заседание на комисията, назначена със 

Заповед № 306 / 06.12.2019 г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово, за провеждане на 

публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет  : „Инкасиране на суми 

за В и К услуги по 18 обособени позиции“, открита с решение № РД08- 4803 / 04.11.2019 г.            

Заседанието се проведе в административната сграда на дружеството в град Габрово, 

бул.„Трети март“ № 6.  Комисията заседава в състав: 

 1. Светлин Веселинов Каменов – адвокат в Габровска адвокатска колегия – 

председател и членове - 

 2. Розалия Георгиева Пенчева – на длъжност „Експерт стопанка дейност“ в 

дружеството и 

 3. Асен Станчев Станчев – началник отдел „Инкасо“ в дружеството. 

Предмет на работата на комисията бе отваряне на пликовете с ценовите предложения 

участниците „ИПЕЙ“ АД със седалище в град София и адрес на управлението р-н Средец, 

ул.„Иван Вазов“, №16, ЕИК 131409398 и  ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”, ЧРЕЗ РУ 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН със седалище в град София и адрес на управлението ул. 

„Акад. Стефан Младенов” №1,бл.31, ЕИК 121396123. 

Комисията пристъпи към отваряне пликовете и оповестяване на ценовите 

предложения на участниците, като бяха отворени пликовете по всяка една от обособените 

позиции, по които са внесли оферта, както следва: 

 Първо бе разгледано, подписано от всички членове на комисията и беше съобщено 

ценовото предложение  на участника  „ИПЕЙ“ АД,  подал оферта по Обособена позиция 

№18 . 
След това  бяха разгледани, подписани от всички членове на комисията и съобщени ценовите  

предложение  на участника  ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”, ЧРЕЗ РУ СЕВЕРЕН 

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН подал оферта по Обособена позиция №№ от 1 до 17. 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. Комисията пристъпи към 

проверка на цената по всяка от обособените позиции. Беше установено, че същите отговарят 

на изискванията касаещи ценовото предложение от документацията за участие. 

 С оглед констатациите от работата си, членовете на комисията единодушно гласуваха 

за вземането на следните 
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Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 I. Класира участниците както следва: 

1. Класира на първо място по Обособена позиция № 1: Пункт за инкасиране в централната 

градска част на град Габрово - района на Окръжен съд-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 

 

2. Класира на първо място по Обособена позиция № 2: Пункт за инкасиране в централната 

градска част на град Габрово - района на Мол Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 

 

3. Класира на първо място по Обособена позиция № 3- Пункт за инкасиране в района на 

ПГ „Д-р Никола Василиади”, град Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 

 

4. Класира на първо място по Обособена позиция № 4: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Тлъчници”, град Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

5. Класира на първо място по Обособена позиция № 5: Пункт за инкасиране в района на 

пл.„Белорусия” -”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

6. Класира на първо място по Обособена позиция № 6: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Трендафил”, град Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

7. Класира на първо място по Обособена позиция № 7: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Гачевци”, град Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

8. Класира на първо място по Обособена позиция № 8: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Смирненски”, град  Габрово- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

9. Класира на първо място по Обособена позиция № 9: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Етъра”, град Габрово-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 

 

10. Класира на първо място по Обособена позиция № 10: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Бичкиня”, град Габрово- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

11. Класира на първо място по Обособена позиция № 11: Пункт за инкасиране в района на 

кв.„Априлово”, град Габрово- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

12. Класира на първо място по Обособена позиция № 12: Пунктове за инкасиране в селата 

на община Габрово, Трявна и Дряново- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

13. Класира на първо място по Обособена позиция № 13: Пунктове за инкасиране в град 

Дряново- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

14. Класира на първо място по Обособена позиция № 14: Пунктове за инкасиране в град 

Трявна- ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

15. Класира на първо място по Обособена позиция № 15: Пунктове за инкасиране в град 

Плачковци-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

16. Класира на първо място по Обособена позиция № 16: Пунктове за инкасиране в град 

Севлиево-”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 
 

17. Класира на първо място по Обособена позиция № 17: Пунктове за инкасиране в селата 



на община Севлиево ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”; 

 

18. Класира на първо място по Обособена позиция № 18: Инкасиране на суми посредством 

Интернет- „ИПЕЙ“ АД,   
 

II. Предлага на възложителя да бъде сключен договор за възлагането на обществената 

поръчка с предмет „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“ с 

класираните на първо място участници. 

 

 Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа. 

 

ПОДПИСАЛИ: 1……/подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

   

(адв. Светлин Каменов) 

 

  2. ……/подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

 

    (Розалия Пенчева) 

    

3. ……/подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

 (Асен Станчев) 


