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ПРОТОКОЛ 
 

от дейността на комисия, назначена със Заповед №82 /09.03.2015г. на Кмета на 
община Годеч в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и 
всички междинни операции по депониране на същите» 

 
Днес, 09.03.2015г. в 11:00 часа в сградата на Община Годеч, в гр. Годеч, пл.„Свобода" 
№1, се събра комисия  в състав: 
 
Председател : Ангел Радославов Николов –зам. кмет на община Годеч в качеството на  
юрист; 
Членове:  

1. инж. Ангел Радков Ангелов – началник отдел „ ТУЕ” – инженер „ГФК”; 
      2. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрьольор в ОА-Годеч; 

3. Виолета Петрова Виденова -  ст. експерт в ОА-Годеч; 
      4. Емилия Радкова Николова- еколог в ОА-Годеч; 
 
на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, да 
проведе процедурата на договаряне с поканения участник  "Костинброд Еко" АД.  

На заседанието присъства Теодора Иванова Вълчева – изпълнителен директор на 
"Костинброд Еко" АД,  единствен участник получило покана за участие от Възложителя с 
изх.№08.00-193/18.02.2015г.на  деловодството на ОА- град Годеч в процедурата на 
договаряне без обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет  «Съхранение и 
обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции 
по депониране на същите». 

Дружеството е представило оферта с вх.№ 69.00-30/06.03.2015г. – 13:23 ч. в срока 
определен от Възложителя. 

Назначената комисия има за задача да разгледа постъпилата оферта, да 
проведе договаряне за определяне условията на договора, съгласно изискванията на 
възложителя, посочени в поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление. 

Председателят на Комисията запозна членовете и присъстващия представител на 
участникът с реда за работа на Комисията. 

Председателят на комисията обяви Заповедта на Възложителя за състава на 
комисията, след което всичките й членове попълниха и подписаха  декларации по 
реда на чл.35 от ЗОП. 

Председателя на комисията отвори постъпилата оферта и трима от членовете и 
подписаха техническото и ценово предложение на единствения участник "Костинброд Еко" 
АД. 
След което комисията разгледа офертата която съдържаше: 
 1. Представяне на участника — съгласно Образец №1 с приложени към него 
 



 

1.1 Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - съгласно 
образец към поканата, 2 броя от двамата изпълнителни директори на дружеството-
участник. 
1.2 Копие от комплексно разрешително КР399-НО/2011 г. за изграждане и 
експлоатация на инсталации и съоръжения за категория промишлени дейности по 
Приложение № 4 от ЗООС за доказателство за упражняване на професионална 
дейност по чл. 49, ал.2 от ЗОП 
2. Доказателства за техническите възможности на участника, посочени в поканата: 
2.1 Декларация-свободен текст- за наличие на техническо оборудване и механизация, с 

което разполага за изпълнение на поръчката придружена от снимков материал на тихниката и 
копия от протокол за извършена проверка на ел. везна.. 

2.2 Списък - декларация за броя на персонала,  който ще участва в 
изпълнението на поръчката подписан по отделно от двамата изпълнителни директори на 
дружеството. 

4. Техническо предложение - отразяващо наличие на план за работа във 
връзка и изпълнение на дейността и на отделните етапи на изпълнение на предмета на 
поръчката; 

5. Ценово предложение - свободна форма- с предложение за цена/такса/ в лева на 1 
тона депониран отпадък, без вкл. ДДС. 

6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
 

Комисията  установи , че документите съответстват на нормативните изисквания  и от 
представената информация е видно , че офертата на дружеството съответства на заложените 
в поканата за участие изисквания на Възложителя за технически възможности и 
квалификация за изпълнение на поръчката . 
  Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника и 
установи, че то съдържа подробно описание за организацията на работа на регионалното депо, 
включително пътят на движение на постъпващите сметоизвозни автомобили и дейностите, 
които се извършват на всеки един от пунктовете на депото, обслужващия персонал, 
наличните съоръжения и техника, посочени са наблюдаваните елементи от системата за 
мониторинг и контрол, както и работно време за  приемане на отпадъците от територията 
на възложителя и създадена организация за приемане на отпадък извън работно време.. 
С  оглед на обстоятелството,  че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в изпратената до него покана, Комисията продължи 
с  разглеждане на ценовото предложение на участника. 

Комисията констатира , че предложената цена/такса за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в поканата за участие, като  разгледа и  
предложената от участника формула за изчисление на цената за тон битов отпадък , както и 
предложената цена /такса за един тон битов отпадък от 25/двадесет и пет /лева  без вкл. ДДС и 
всички останали дължими такси , данъци и отчисления  . 

Комисията съвместно с участника  в процедурата пристъпи към обсъждане на клаузите 
от проекта на договора и постигане на съгласие относно условията на договора, включително и 
по отношение на елементите  от съдържанието му, както и относно конкретната формулировка на 
текстовете на договора. 

Договарящите страни се съгласиха и приеха в предложената от участника формула 
за изчисление на цената за тон битов отпадък елементът „количество получен отпадък" да бъде 
конкретизиран като се укаже, че това е получения съгласно заявката за планираните от 
възложителя, останалите членове на регионалното сдружение и участника годишни количества 
отпадък.  



 

Договарящите се съгласиха и приеха предложената цена за тон битов отпадък. 
Текстове от проекто-договора остават без промяна и се приемат от страните. 
 

Настоящият протокол се състави на 09.03.2014г.  и се подписа от участниците в договарянето      
както следва : 
 
 
Председател :………/п/………………                                   
 
 
   Членове :   

                                                                                    
1…………/п/………………… 
  
2. …………/п/……………….. 
                                                                          
 
3…………/п/………………… 
 
 
4………/п/…………………… 
 
 
 
За "Костинброд Еко" АД  
 
 
…………/п/……………………. 
Теодора Вълчева –Изпълнителен директор 


