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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                              Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR - 

RvA 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

закрито заседание 

Днес: 29.08.2016 г., в 10,00 ч., в, на адрес в гр. Костинброд, ул «Охрид» №1, 2 етаж, 

работен кабинет №26 на общинска администрация Костинброд, 

Започна работата на комисия, назначена със Заповед № РД – 05 - 263/29.07.2016 г. за 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка, открита с Решение № РД - 05 - 229/22.06.2016 г. на кмета на 

община Костинброд, обявена с Обявление с изх.№ 08 - 00 - 72/22.06.2016 г. с ID 00035-

2016-0006 в регистъра на АОП, с публикация в TED с вр.№ 20160622 - 005733(16-231113-

001) и в Официален вестник на Европейския съюз, брой S121-25.06.2016 г. с № 215138-

2016(2016-06-25) с предмет: „Проектиране в „работна“фаза и авт.надзор 

на:„Реконструкция на пътища: II-81/Сф-Кброд/-ФАО, I-8/Драгоман-Сф/-Петърч, II-

81/Кброд-Градец/-кв.Обед., III-811/Богьовци-Сливница/-Безден и /Градец-

Царичина/”, в състав: 

Председател на комисията: Снежа Веселинова Трендафилова – магистър по 
специалност „право”, правоспособен юрист,  

Членове:1. инж. Владимир Георгиев Кукурин – Външен експерт от списъка на АОП с 
уникален номер в регистъра: ВЕ-1372 

2. инж. Пламен Борисов Боев – магистър, строителен инженер по специалност„ 
Промишлено и гражданско строителство”;  

3. арх. Веселин Димитров Клянев – матистър по архитектура, със специалност 
„архитект”, 

4. Теменужка Илиева Атанасова – счетоводител. 
Резервни членове:  
1. инж. Габриела Борисова Георгиева – строителен инженер, по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения”,  
2. Ангел Милчев – магистър по право, правоспособен юрист,  
3. инж.Станка Иванова Илиева – магистър по геодезия,  
4. Лора Евгениева Емануилова – магистър по икономика, със специалност „валутен, 

митнически и данъчен контрол”,  
5. Александър Живков Александров – строителен техник 
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 Председателят, откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав от 

редовните членове. Докладва документите, удостоверяващи изпращане и получаване на 

Протокол №1 и 1.1 от кандидатите в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с гореописания предмет. 

Протокол № 1, 1.1 от работата на комисията 29.07.2016 г. до 24.08.2016 г. е изпратен 

на кандидатите по електронен път, на посочен от същите адрес и е публикуван в Профила 

на купувача, в преписката на поръчката на 24.08.2016 г., както следва: 

1. На «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД - гр.София, с Оферта № 08-00-75/1 от 28.07.2016 г., с 
изх. №  08-00-75/1/24.08.2016 г. в 15,41 ч. 

2. На ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016», с Оферта № 08-00-75/2 от 
28.07.2016 г. с изх.№ 08-00-75/2/24.08.20165 г. в 15,44 ч. 

3. На ДЗЗД «Обновени пътища»- гр.София, с Оферта № 08-00-75/3 от 28.07.2016 г. с 
изх.№ 08-00-75/3/24.08.2016 г. в 15,46 ч. 

4. В профила на Купувача, в преписката на ОП 2016-6, на 24.08.2016 г. в 15,37 ч. 
 
След изпращане на Протокол 1, 1.1, кандидатите са потвърдили получаването по 

електронен път от адресите, на които е осъществена комуникацията, както следва:  
1. От «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД - гр.София, потвърдено получаването на 25.08.2016г. 

в 9,17 часа, 
2. От ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016», потвърдено получаването на 

24.08.2016 г. с отговор от 26.08.2016 г. в 10,27 часа. 
3.  От ДЗЗД «Обновени пътища»- гр.София, потвърдено получаването на 24.08.2016 г. 

с отговор от 25.08.2016 г. в 12,14 часа.  
4. В профила на Купувача, публикувано в преписката на ОП 2016-6, на 24.08.2016 г. в 

15,37 часа. 
 

Комисията констатира потвърдено получаването от кандидатите на Протокол 1, 1.1 и 

определи срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП за представяне на допълнителни документи, 

както следва:  

1. За «ПЪТПРОЕКТ 2000» ООД - гр.София, до 01.09.2016 г. до 17,00 часа, 
2. За ДЗЗД «ПЪТПРОЕКТ КОСТИНБРОД 2016» до 31.08.2016 до 17,00 часа, 
3. За  ДЗЗД «Обновени пътища»- гр.София, до 31.08.2016 г. до 17,00 часа. 
 
Председателят на комисията и външния експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП 

в АОП, информираха членовете на комисията, че в ДВ. Бр.60 от 02.08.2016 г.е 
обнародвана Наредба №12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. «Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктури» от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.». В 
тази връзка, на комисията беше предоставена Заповед № РД-09-552/02.08.2016 г. на 
министъра на земеделие и храните, с която е определен периода за прием на заявления за 
подпомагане по подмярката, считано от 02.09.2016 г., до 03.10.2016 г.  

С оглед кратките срокове за подготовка на проектните предложения, включващи и 
техническите проекти, във фаза «работна», обект на възлагане по провежданата открита 
обществена поръчка, целесъобразно е комисията да положи максимални усилия и в кратки 
срокове да докладва резултат от работата си пред възложителя, за преценката му и 
последващи действия, по отношение обществена поръчка № ОП 2016-6. Като се отчете 
факта, че през месец септември на 2016 г. са обявени голям брой неработни дни, в 
конкретност: 3, 4, 5, 6, 11, 18, 22, 23, 24, 25 септември, за възложителя и участниците в 
процедурата е ограничен периода на работни дни в които текат сроковете по ЗОП при 
оповестяване на Решения във връзка обществената поръчка и нейното възлагане, което 
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евентуално трябва за стане факт в допустим за изпълнение на договора срок и в рамките 
на определения от министъра на земеделие и храните времеви диапазон за внасяне на 
готови проектните предложения  по настоящата обществена поръчка за финансиране от 
ПРСР 2014-2020 г. С оглед изложеното и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията 
взе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на 01.09.2016 г. от 20,00 
часа в сградата на Общинска администрация Костинброд в гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1., етаж 2, заседателен кабинет № 26.  

На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 

ППЗОП (кандидатите или участниците или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване). 

Комисията ще обяви резултатите от оценяването на допуснатите оферти по реда на 

чл.56, ал.2 от ППЗОП по другите показатели, ще отвори ценовите предложения и ще ги 

оповести. 

Комисията взе горното решение с единодушие. Няма заявени особени мнения. 
Протоколът, отразяващ етап от работата на комисията, съдържа три страници, състави 

се и се подписа от лицата участвалите в заседанието на комисия назначена със Заповед № 

РД-05-263/29.07.2016 г., както следва: 

Председател на комисията: Снежа Веселинова Трендафилова:  п ,  

Членове: 1. инж. Владимир Георгиев Кукурин :  п   

2. инж. Пламен Борисов Боев:  п  ,  

3. арх. Веселин Димитров Клянев: п  , 

4. Теменужка Илиева Атанасова:  п    

Гр.Костинброд,     29.08.2016 г., 15, 00 часа 

Заб. В публикувания Протокол са заличени данни по реда на чл.42, ал.5 от ЗОП, във 

връзка с чл.2 от ЗЗЛД. 


