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Кмет на община Костинброд 
Трайко Младенов 

П Р О Т О К О Л  № 1  
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, 26.04.2016 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: 

 
Председател: инж. Габриела Георгиева - заместник кмет на община Костинброд, с 

професионална компетентност в сферата на обществената поръчка. 
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. 

Резервни членове:  
1. Теодора Гогова – на длъжност при възложителя - заместник кмет на община 

Костинброд, с професионална компетентност в сферата на обществената поръчка.  
2. Веселин Клянев – на длъжност при възложителя - главен архитект, с 

професионална компетентност – магистър по архитектура – архитект.  
 
Комисията започна изпълнение на поставената и задача по чл.92а, ал.2 от ЗОП, като 

проведе договарянето с участника „Костинброд Еко“ АД с цел определяне условията по 



договора съгласно изискванията, посочени в поканата за участие с изх. участие с изх. № 08-
00-41/ 25.03.2016., изпратена му в изпълнение на Решение № РД -05-133/25.03.2016 г. 
процедура на договаряне без обявление. 

 
Председателят на комисията, провери присъствието на членовете и като установи в 

пълнота редовения и състав, даде начало на работата и.  
Докладва постъпила по входящия деловоден регистър на Общинска администрация, 

гр.Костинброд с вх.№ 08-00-41/25.04.2016 г.,12.06 ч. оферта за участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка чрез 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”, от „Костинброд Еко“ АД с адрес на управление: гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид“ 
№ 1 и адрес на кореспонденция : 1839, гр.София, ул.”Челопешко шосе” №36, фирмена сграда 
на Кордел България ЕАД, тел. 02 4896757, факс: 02 4896756 до когото е изпратена покана за 
участие в процедурата с изх. № 08-00-41/25.03.2016 г. 

След обявяване на участникът, подал оферта в процедурата, членове на комисията, 
попълниха и предоставиха декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

На повикване в обявения час за провеждане на договарянето се явиха представителите 
на „Костинброд Еко“ АД- инж.Теодора Иванова Вълчева и инж. Иво Иванов Трингов.  

След справка в Търговски регистър се констатира обстоятелството, че участника 
„Костинброд Еко“ АД се представлява от явилите се на договарянето лица с представителна 
власт, в качеството им на Изпълнителни директори и имащи правото да водят преговорите за 
определяне условията на договара, с което са изпълнени всички условия за протичане на 
заседанието. 

Комисията констатира, че представената оферта е в запечатан плик с ненарушена цялост, 
постъпила е в указания в поканата срок, спазени са формалните изисквания за участие, върху 
плика участникът е посочил необходимата информация - адрес за кореспонденция, телефон, 
факс, електронен адрес и предмета на поръчката, поради което са налице всички условия за 
провеждане на процедурата. Членовете на комисията и представител на участника радписаха 
плика на офертата. 

І. Отваряне на офертата, разглеждане на документите относно спазване 
изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие и допускане на 
кандидата до етап преговори. 

 
 1. Разглеждане на документите за подбор. 
 Комисията пристъпи към отваряне на плика с оферта вх.№ 08-00-41/25.04.2016 
г., подадена от „Костинброд Еко“ АД, ЕИК: 200609341, представлявано от 
Изпълнителните директори Теодора Иванова Вълчева и Иво Иванов Трингов, заедно.  

Офертата съдържа: основен плик - папка, съдържаща документите за подбор и 
„Техническо предложение“ и „Ценово предложение“ – 45 броя страници. Всички бяха 
разписани от членовете на комисията. 

Приложените документи, са описани в списък. Описаните в списъка документи са 
представени и налични. 

При проверка за съответствие на представените документи с изискванията на 
възложителя, комисията установи, че същите са в срок на валидност, заверени с подпис на 
представляващите и печат, с което се удостоверява валидността на представените документи. 

За оценка на съответствието на участника с изискванията на Възложителя, се 
разгледаха всички представени документи, както следва: 

1. Предложение – Оферта- Заглавна страница, 
2. Опис, 
3. Оферта – Приложение №1 – срок на валидност : 90 дни. 
4. Удостоверение № 20150910113329/10.09.2015 г. от Агенция по вписванията за 

актуално състояние, 



5. Удостоверение № 288/114.09.2015 г. от СОС. 
6. Удостоверение № 230201600106482/04.04.2016 г. от НАП, за липса на задължения 

на Костинброд Еко АД. 
7. Свидетелство за съдимост  - 2 бр. 
8. Удостоверение № АО – У- 271/07.04.2016 г. за липса на финансови задължения 

пред Община Костинброд. 
9. Комплексно разрешително № 399-Н1/2016 г. по Решение на ИД на ИАОС № 399-

Н1-И0-А0/2016. 
10. Решение на ИД на ИАОС № 399-Н1-И0-А0/2016. 
11. Декларация – приложение №2 -2 броя, подадени от всеки един от двамата 

представляващи участника, 
12. Декларация –приложение №3 – 2 броя, подадени от всеки един от двамата 

представляващи участника, 
13. Справка – декларация за оборот – приложение №4 – 2 бр., подадени и подписани от 

всеки от двамата представляващи, 
14. Отчет за приходите и разходите за 2014 г., 
15. Счетоводен баланс за 2013 г., 
16. Отчет на приходите и разходите за 2013 г., 
17. Счетоводен баланс за 2012 г., 
18. Отчет на приходите и разходите за 2012 г  
19. Списък – декларация – Приложение №5 за ангажирани ръководни и технически 

лица, включително, отговарящи за контрол по качество – 2 броя, подадени от всеки 
един от двамата представляващи участника  

20. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП– Приложение №7-2 броя.  
21. Декларация за внедрена система за безопасно управление и обезвреждане на 

депонираните отпадъци, изразяваща се с Комплексно разрешително за дейност на цялата 
площадка на депото № № 399-Н1/2016 г от  24.03.2016 г.  

22. ,Декларация за налично техническо оборудване и механизация за изпълнение на 
поръчката-1 брой, подаден от двамата представляващи. 

23. Техническо предложение – 3стр., 
24. Ценово предложение - 3 стр. 
С представените документи, участникът е удостоверил изпълнение на изискванията на 

възложителя по отношение доказаване на финансови и технически възможности за изпълнение 
на поръчката.  

След осъществен анализ на представените документи и съответствието им за 
удостоверяване критериите за подбор спрямо кандидата, комисията констатира, че 
„Костинброд Еко” АД не е представил доказателства, по отношение т.3 от Изисквания за 
технически възможности и квалификация на участника, а именно: Участникът да докаже, че 
дейността по депониране на отпадъците в депото е запазена за изпълнение само от 
„Костинброд Еко”АД, поради което възлагането на договора не може да се реализира в 
условията на конкуренция. Възложителят ще приеме за доказателство документи и 
изявления, без ограничение, стига да съдържат достатъчно данни, даващи възможност тяхната 
проверка. Декларации и изявления от участника и трети лица са в свободна форма. 

С оглед констатацията и устното заявление от представляващите, че горното изискване 
е изпълнено и е удостоверено от съдържанието и обхвата на новото Разрешително за дейност, 
представено в Офертата на представляваното от тях дружество, но молят да им бъде дадена 
възможност до 13.05.2016 г. да подкрепят изявлението си с писмени доказателства, комисията 
счита, че същото 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 13.05.2016 г., 10,00 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 13.05.2016 г. 10,00 часа, когато ще продължи 
изпълнение на поставените задачи по Заповед № РД -05-174/26.04.2016 г. За определената дата 
страните в провежданата процедура по обществена поръчка № 00035-2016-0003 се считат за 
уведомени, чрез присъстващите в заседанието представляващи „Костинброд Еко” АД и 
комисията по Заповед № РД -05-174/26.04.2016 г. за Община Костинброд. 

Настоящият протокол съдържа пет 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: инж. Габриела Георгиева -   п  , 

 
Членове: 1. Снежа Трендафилова:  п    

 
   2. Анита Кръстанова:   п   

 
3. Димитър Георгиев:  п   

 
4. Емил Димитров:   п   

 
 
За „Костинброд Еко” АД 
 

1. Иво Иванов Трингов  .........п......................... 
Изпълнителен директор 
 
2. Теодора Иванова Вълчева .................п................. 
Изпълнителен директор 

 
Гр.Костинброд, 

26.04.2016 г. 
 


