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РЕШЕНИЕ № РД 08-46/31.07.2019 г. 

На основание чл. 181, ал.5 във връзка с чл.106, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП и въз основа 

на утвърден  протокол  от работата на комисията, назначена със  Заповед № 08-42/25.07.2019 г.  на 

директора на  МДТ „Константин Кисимов“ за извършване на подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите на участниците в процедура по договаряне без предварително обявление  за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:   „24 часова физическа невъоръжена 

охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ гр. 

Велико Търново и намиращото се и в сградата на театъра имущество“   открита с Решение за 

откриване на процедура № ФС 15-03/12.07.2019 г. 

 
I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ 

  На основание Раздел VIII „Оценяване и класиране на офертите“ от документацията , съгласно 

чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, участниците в процедура по договаряне без предварително обявление № 

ФС 15-03/12.07.2019г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „24 часова физическа 

невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. 

Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“, се 

класират, както следва: 

1. „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201237890, представлявано от Венцислав 

Цонев Величков – Управител, с предложена цена от 3 333,12 /три хиляди триста тридесет 

и три лева и дванадесет стотинки/, без ДДС на месец или обща цена 119 992,32 /сто и 

деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки/ за целия 

период. 

2. „БОЙДИП“ ЕООД, ЕИК 130991796, представлявано от Борислав Людмилов Досев – 

Управител, с предложена цена в размер от 3 480 /три хиляди четиристотин и 

осемдесет/лева, без ДДС на месец или обща цена 125 280 /сто двадесет и пет хиляди двеста 

и осемдесет/лева за целия период. 

3. „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 104618582, представлявано от  Николай 

Христов Широков – Управител, с предложена цена в размер от 3 500 /три хиляди и 

петстотин/лева, без ДДС на месец или обща цена 126 000 /сто двадесет и шест хиляди/лева 

за целия период; 

 
II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 на обществена поръчка с предмет: „24 часова физическа невъоръжена охрана и 
пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ гр. Велико 
Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“ класирания на първо място 
участник  „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД ЕИК 201237890, представлявано от Венцислав 
Цонев Величков – Управител. 

III. НАРЕЖДАМ: 

Да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет  „24 часова физическа 
невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. 
Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“ с 
класираният на първо място участник  „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД 

Настоящото решение: 
1. в 3-дневен срок от издаването му да се изпрати на участниците 
2. да се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците 

3. връзка към електронната преписка в профила на купувача – отворени обществени поръчки, 

където са публикувани протоколите на комисията http:// 

http://www.teatarvtarnovo.com/index.php?option=com_content&view=category&id=10:otvoreni-obsht
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estveni-porachki&layout=blog&Itemid=29&layout=default 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10 – дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 
   

 ВАСИЛ БАЙЧЕВ ВЪЛЧЕВ                                                

Директор 

МДТ “К. Кисимов”(п)  

    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


