
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-404 

гр. Костенец, 04.09.2018 г. 

 

 За определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

 

На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с 

обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на 

УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона 

за обществени поръчки с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка 

с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на 

авторски надзор“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Проектиране на 

обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и 

прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“, 

Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за 

твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и 

Обособена позиция №3 – „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод 

за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по 

кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на 

авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с 

ID845251 и Обявление за поръчка изпратено за публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и 

публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845252 и утвърдения на 31.07.2018 г. ДОКЛАД, 

предоставен ми в едно с ПРОТОКОЛ №1 от 28.05.2018 г., ПРОТОКОЛ №2 от  

21.06.2018 г., ПРОТОКОЛ №3 от 04.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №4 от 17.07.2018 г., 

ПРОТОКОЛ №5 от 27.07.2018 г. и ПРОТОКОЛ №6 от 27.07.2018 г. от заседания на 

Комисията, назначена със Заповед №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на община 

Костенец, така и пълната документация от проведената обществената поръчка във 

връзка с Решение №РД-04-345 от 31.07.2018 г. на Кмета на Община Костенец, за 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената 

поръчка и писмен отказ с вх.№92-И-21 от 04.09.2018 г. от класираният на първо място 

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД, с ЕИК 130138798, представлявано от Илия Иванов Бурда – 

Управител, в определения с Писмо изх. №92-И-21 от 22.08.2016 г. на Община Костенец 

срок, до 19.09.2018 г. за сключване на договор с предмет: „Проектиране на обект 

„Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и 

прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“  

                                              

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на 

пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни 

стени” и осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177 от 

02.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец – „КОНСУЛТ 2000“ ООД, с                   

ЕИК 130047359. 



 

 ІІ. Да се сключи договор с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги 

във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо 

осъществяване на авторски надзор“ по Обособена позиция №1 - „Проектиране на 

обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и 

прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски надзор“, с 

класирания на второ място участник в процедурата: 

 „КОНСУЛТ 2000“ ООД, с ЕИК 130047359, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Изгрев, п.к.1172, бул. „д-р 

Г.М.Димитров" №54, бл. 60, вх. В, ет. 6, ап. 67, с адрес за кореспонденция: Област София 

(столица), община Столична, гр. София, п.к.1172, ж.к. „Дианабад“, ул. „Пимен 

Зографски“ №18А, магазин 1, тел./факс: 02/9627292, електронен адрес: 

konsult2000@mail.bg, представлявано от Костадин Христев Топуров – Управител. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:............../П/.............................. 

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

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


