
УТВЪРДИЛ: …………./П/……….. 
  (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

         РАДОСТИН РАДЕВ 

              Кмет на Община Костенец 

 

Д О К Л А Д 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-134/12.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец, за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на 

авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната 

база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”, открита с Решение за откриване на 

процедура по договаряне без обявление №РД-04-109 от 23.03.2018 г. на кмета на община 

Костенец. 

Комисия в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Анета Иванова Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“;  

 2. Емилия Петрова Вълкова – главен експерт „Икономист - счетоводител", 

на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и в съответствие с изискванията на възложителя, проведе договаряне с явилия се на 

поканата участник в процедурата на договаряне. Направените предложения и постигнатите 

договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от участника. 

Комисията предлага: 

На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец”, с “НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Лозенец, п.к.1407, ул. "Люботрън"№5, ет.4, ап.18, тел.: 

0885/277216, електронен адрес: pravdomira@yahoo.com, представлявано от Правдомира 

Иванова Алексиева – Управител. 

Настоящият доклад, съставен на 17.04.2018 г. и цялата документация в процедурата, на 

основания чл. 67, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се 

предава на възложителя за вземане на решение. 

 

Приложение: Протокол от постигнатите договорености с участника. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:       Георги Янакиев 

               /......../П/.........../ 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Членове:     Анета Кирова        Емилия Вълкова 

 

   /......./П/............/    /....../П/............./ 
   (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)   (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Дата: 17.04.2018 г. 

 

Доклада е предаден на Възложителя на дата 17.04.2018 г.  


