
Страница 1 от 3 

 

 

Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 2 

Закрито заседание 

ДНЕС: 25.03.2015 год., в 8:30 часа, в работна зала в сградата на общинска 

администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 

№1, 

Комисията продължи работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти в процедура по реда на ЗОП, протоколирана с настоящия протокол на основание 

чл.68, ал.10 от ЗОП, удостоверяващ закритата част на заседание и дейност на Комисията, 

назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г.  на кмета на община Костинброд, 

 Поставената задача на комисията е: разглеждане на допълнително представените 

документи въз основа Протокол 1 и 1.1, относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя при откриване на открита процедура по 

ЗОП с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, по Обявление № 648013 в АОП с 

изх.№ 08-00-22/11.02.2015 г., във вр. Решение № РД-05-30/11.02.2015 г. на кмета на община 

Костинброд, с предмет: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 

продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове 

и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на 

Община Костинброд с две обособени позиции: 

обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 

продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните 

столове на територията на община Костинброд“, 

обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 

продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и 

социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ”, като при своята 

работа Комисията се съобразява с условията и изискванията на обявлението и одобрената 

документация за участие в обществената поръчка с посочения по-горе предмет. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Димитър Петров – зам.-кмет „Икономическо развитие” при 

Възложителя 

 

Членове: 1. Ангел Милчев - магистър по специалност право, правоспособен 

юрист, на длъжност при възложителя –  юрисконсулт; 
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2. Ина  Савова – изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален 

патронаж» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 

на обществената поръчка; 

3. Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» 

гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 

обществената поръчка ,  

4. Светлана Христова – медицинска сестра към ОДЗ «Радост» 

гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 

обществената поръчка 

Резервни членове: 

1. Снежа  Трендафилова – магистър по специалност право, правоспособен юрист, 

на длъжност при възложителя – главен юрисконсулт  

 

Протоколът води: Ангел  Милчев 

 

  Преди започване на заседанието, Светлана Христова – медицинска сестра към 

ОДЗ «Радост» гр.Костинброд, депозира пред председателя заявление свободен текст , че 

поради настъпила промяна на семейното положение , фамилията се променя от Христова на 

Димитрова.  

` Председателят, провери присъствието на редовните членове на комисията, 
назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. и констатира отсъствието на един от 
членовете, а именно: Ина Савова – изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален 
патронаж» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 
на обществената поръчка. При така създадената ситуация, председателят разясни на 
присъстващите членове на комисията, че при взимане на легитимни решения, е необходимо 
комисията да заседава в пълен състав. Поради тази причина бе поканен да участва в 
комисията резервният член Снежа Трендафилова - магистър по специалност право, 
правоспособен юрист, на длъжност при Възложителя – главен юрисконсулт.  

 Председателят отново обявяви списъка с участници, подали офертни предложения 
в настоящата процедура, и резервният член на комисията собственоръчно попълни 
Декларация за обстоятелства по чл.35, ал.1, 2 и 3 от ЗОП, като изрично декларира 
задължение да пази в тайна обстоятелствата , които е узнал във връзка със своята работа в 
комисията.  

 Въпреки наличието на пълен състав на комисията, председателят на комисията 

констатира, че за законообразността на решенията на комисията , е необходимо да бъдат 

спазени разпоредбите на чл. 34, 2 от ЗОП, а именно: в състава й трябва задължително да 

бъде включен един юрист, а най-малко половината от останалите членове да са лица, 

притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. При 

отсъствието на Ина Савова – изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален патронаж» 

гр. Костинброд, в комисията остават само двама членове притежаващи професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката, както следва: 

  - Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд  

  - Светлана Христова – медицинска сестра към ОДЗ «Радост» гр. Костинброд,  
т.е. по-малко от половината от общия брой на членовете на комисията. На база гореизложеното 

комисията единодушно взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

Председателят да информира Възложителя, че съгласно разпоредбите на ЗОП се 
допуска подмяната на членовете на оценителната комисия при строго определени условия, 
при следната хипотеза, по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗОП, а именно: когато по обективни 
причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде 
заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член. Видно от 
изложеното, нормата предвижда две кумулативни условия, за назначаване на нов член на 
оценителната комисия, а именно - когато по обективни причини член на оценителната 
комисия не може да изпълнява задълженията си и когато не може да бъде заместен от 
резервен член, т.е. двете предпоставки са изпълнени. 

Комисията предлага на основание чл.36, ал.2 от ЗОП,  Възложителя да извърши 
назначаване на нов член на оценителната комисия, който да има професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка. 
 

Председателят на комисията закри откритото заседание и разпусна комисията,докато 

Възложителя издаде Решение за указване на последващи действия на комисията. 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, който 
съдържа всичко 3 броя страници, и е подписан от членовете на комисията назначена  със 
Заповед № РД-05-45/13.03.2015.на кмета на община Костинброд 

 

Председател: Димитър  Петров:  П  

зам.-кмет „Икономическо развитие” при Възложителя 
 
 

Членове: 1. Ангел Милчев:  П  

магистър по специалност право, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя –  
юрисконсулт, 

2. Снежа  Трендафилова:  П  

магистър по специалност право, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя – 
главен юрисконсулт,  

3. Рилка  Василева:  П  

медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 

4. Светлана  Димитрова:   П  

медицинска сестра към ОДЗ «Радост» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка 

 

гр.Костинброд,    Протоколчик:  П  

25.03.2015 г.,09:00 часа    Ангел  Милчев 
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