
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-04-328/20.07.2018 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 СМР на ул. „Родопи“, ул. „Кокиче“ гр. Костенец, ул. „Иван 

Вазов“, ул. „Мусала“, ул. „Хан Аспарух“ с. Костенец, ул. „Ружа“ гр. Момин проход”, 

открита с Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление №РД-04-303 от 

04.07.2018 г. на кмета на община Костенец. 

Комисия в състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Лили Георгиева Михайлова – младши експерт „Финанси“ в отдел „Проекти на 

Европейския съюз“;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „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 

строително-монтажните работи на ул. „Родопи“, ул. „Кокиче“ гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“,         

ул. „Мусала“, ул. „Хан Аспарух“ с. Костенец, ул. „Ружа“ гр. Момин проход, с „ГЕОПРОЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 131574752, със седалище и адрес на управление: Област 

София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1164, ул. „Галичица №17, 

ет. 1, ап. 4, представлявано от Димитър Пенев Пенев – Управител. 

Настоящият доклад, съставен на 20.07.2018 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:     Лили Михайлова        Виолетка Нейчева 

 

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

 

Дата: 20.07.2018 г. 

 

Доклада е предаден на Възложителя на дата 20.07.2018 г.  


