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П Р О Т О К О Л  № 2  
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 05-174/26.04.2016 г. на Кмета на община 
Костинброд, за провеждане на договаряне по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП с кандидата 
„Костинброд Еко“ АД за определяне условията на договора на обществена поръчка с 
предмет: „Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци класифицирани с код 20 
съгласно Наредба № 3 от 2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на Община 
Костинброд в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, 
Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”  

 
 

Днес, 13.05.2016 г. в 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Костинброд, 
находяща се в гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, стая № 15 и в изпълнение на № РД 05-
174/26.04.2016 г. на Кмета на община Костинброд във връзка с обявената с Решение № РД -05-
133/25.03.2016 г. процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 
обявление, обявена под уникален номер 00035-2016-0003 в АОП с предмет: „Обезвреждане 
чрез депониране на неопасни отпадъци класифицирани с код 20 съгласно Наредба № 3 от 
2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на Община Костинброд в „Регионално депо 
за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и 
Драгоман”, се събра комисия в състав: 

 
За председател: Теодора Гогова – на длъжност при възложителя - заместник кмет на 

община Костинброд, с професионална компетентност в сферата на обществената поръчка, от 
състава на определените резервни членове на комисията. 

Членове: 1. Снежа Трендафилова -  на длъжност при възложителя - главен 
юрисконсулт, правоспособен юрист. 
   2. Анита Кръстанова – на длъжност при възложителя - н-к отдел  "ФСД” 
и гл. счетоводител, с професионална квалификация: магистър по икономика и опит в 
провеждане на процедури по ЗОП, 
   3. Димитър Георгиев – ръководител „Общински инспекторат”, с 
професионална компетентност в сферата на обществената поръчка. 
   4. Емил Димитров – мл.експерт „Еколог”, с професионална 
компетентност в сферата на обществената поръчка. 

 
Комисията се събра, за да продължи работата си в определения от предходно заседание 

час и място.  
Като председател на комисията встъпва първият по ред резервен член, поради 

отсъствие на титуляра.  



На нововстъпилия председател на комисия по Заповед № РД- 05-174/26.04.2016 г. беше 
обявен участникът, след което попълни Декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

Председателят на комисията направи проверка на присъствието на членовете на 
комисията и след като обяви непроменения състав на членовете, обяви начало на работата и. 
Запозна се с протокол №1 от работата на комисията и взетите решения. 

На определения час за днешното заседание не присъстват представители на поканения 
кандидат „Костинброд Еко” АД. 

Председателят на комисията, докладва постъпила по входящия деловоден регистър на 
Общинска администрация, гр.Костинброд с вх.№ 70-00-259/11.05.2016 г., 11,00 часа е 
постъпило предложение от изпълнителния директор на „Костинброд Еко” АД – г-жа Теодора 
Вълчева, за отлагане на заседанието по провежданата процедура на договаряне без обявление 
с предмет: „Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци класифицирани с код 20 
съгласно Наредба № 3 от 2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на Община 
Костинброд в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, 
Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”, поради ангажираност на 13.05.2016 г. 10,00 часа и 
моли заседанието да се проведе на 16 май 2016 годити в 15,00 часа. 

Беше констатирано, че към предложението на представляващия участника 
«Костинброд Еко» АД не са представени документи за изпълнение на Решението от 
26.04.2016 г. по провежданата процедура.  

С оглед депозираното уведомление преди датата на днешното заседание от страна на 
представляващ по закон „Костинброд Еко” АД, комисията счита, че  искането за отлагане на 
заседанието за осъществяване на договаряне по провежданата обществена поръчка следва да 
бъде уважено като допустимо и основателно и взе следното: 

Решение: 
1. Дава възможност на поканения в процедурата участник „Костинброд 

Еко” АД, в срок до 16.05.2016 г., 15,00 часа да представи доказателства за това, че дейността 
по депониране на отпадъците в депо „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” е запазена за изпълнение от 
„Костинброд Еко”АД. 

2. Комисията спира работата си до 16.05.2016 г. 15,00 часа, когато ще 
продължи изпълнение на поставените задачи по Заповед № РД -05-174/26.04.2016 г.  

3. За определената дата страните в провежданата процедура по обществена 
поръчка № 00035-2016-0003 се считат за уведомени, чрез представляващия „Костинброд Еко” 
АД, определил с наш вх. № 70-00-259/11.05.2016 г. датата на заседанието  и комисията по 
Заповед № РД – 05 - 174/26.04.2016 г. за Община Костинброд. 

Настоящият протокол съдържа три страници, отразява дейността на комисията по 
Заповед № РД – 05- 174/26.04.2016 г. и се подписа от взелите участие в заседанието лица, 
както следва: 

За Комисията: 
 
Председател: Теодора Гогова - ........п.................., 

 
Членове: 1. Снежа Трендафилова:  п    

 
   2. Анита Кръстанова:   п   

 
1. Димитър Георгиев:  п   

 
2. Емил Димитров:   п   

 
 
За „Костинброд Еко” АД: няма присъствуващи представители 
 
Гр.Костинброд, 

13.05.2016 г., 11 часа. 


